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ÖNSÖZ
Sesin kablolar olmaksızın taşınmasına giden süreçte, önce bir iletim teknolojisi olarak ortaya
çıkmış, ardından gelen buluşlarla sese dayalı bir kitle iletişim aracı haline gelerek, 20. yüzyılın
ilk yarısını etkisi altına almış olan radyo, ilk yılları itibarı ile eğitimden sanata, bilimden
edebiyata, eğlenceden spora pek çok alan ve konuda geliştirilen içerik ve program yapısıyla
kendinden sonra gelen tüm görsel, işitsel yayıncılık uygulamalarını etkilemiş ve yol gösterici
olmuştur. Gelişen teknolojiyle birlikte radyo yayıncılık uygulamaları da güçlenmiş, çeşitlenmiş
ve eskisinden daha yaygın hale gelmiştir. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü)’ya göre (bkz. unesco.org, 2010; Bazley, 2016) İnternet çağında dahi dünya genelinde
karasal yayın yapan 44.000 civarında radyo istasyonu bulunmakta ve radyo yayını en az beş
milyar insana ulaşmaktadır. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin dahi toplam nüfusunun
%75’i radyoya erişir. Günümüz dijital yayıncılık uygulamaları da dikkate alındığında hem radyo
sayısının hem de ulaştığı kitlenin çok daha fazla olduğunu tahmin etmek güç değildir. Radyo,
kendine ait kültürü ve geleneğiyle bugün hala çok önemli bir kitle iletişim aracıdır.
Kökü eğitsel yayıncılığa dayanan üniversite radyolarının varlığı, radyonun ilk keşfedildiği yıllara
dayansa da bu radyoların dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı sıçrama dönemleri olmuştur.
Türkiye’de ilk örnekleri 1940’lı yıllara dayanan üniversite radyo yayıncılığı, esas sıçramasını
90’lı yılların başında özel radyo yayıncılığının ortaya çıkması ve iletişim fakülteleri ile farklı
düzeylerde gerçekleştirilen yayıncılık okullarının sayılarının artmasıyla gerçekleştirmiştir. Bu
çalışma, dünyada alternatif yayıncılık uygulamalarının önemli bir ayağı olarak görülen
üniversite radyo yayıncılığının Türkiye’deki uygulamalarını incelemeye ve dünyadaki
örnekleriyle benzeşen ve ayrışan yönlerini tespit ederek, başarılı bir üniversite radyo
yayıncılığına yönelik öneriler geliştirmeye odaklanmaktadır.
119K088 proje numarasıyla TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen bu çalışmanın ön
araştırması, alternatif üniversite radyo yayıncılığı konusunda başarılı örneklere sahip
ülkelerden biri olarak kabul edilen Avustralya’da yine TÜBİTAK-BİDEB desteğiyle
gerçekleştirilmiştir. Ön araştırma verileri, merkezi Sydney Teknoloji Üniversitesi (University of
Technology Sydney) olmakla birlikte Avustralya’nın dört farklı şehrinde altı farklı üniversite
radyosu sorumluları ve bazı çalışanlarıyla yapılan derinlemesine görüşmelerden elde
edilmiştir. Türkiye’de ise farklı bölge ve şehirlerden, farklı yapılara sahip otuz dört üniversite
radyosu incelenmiştir.
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ÖZET
Günümüz radyo yayıncılık içerikleri, tüm dünyada, özellikle akademik çevrelerce sıklıkla
eleştirilir. Bu eleştirilerin odağında, ekonomik gerekçelerle radyo içeriklerinin geleneksel
işlevlerinden uzak bir politika ile yapılandırılması ve bunun sonucunda, içeriklerin dinleyiciye
ağırlıklı olarak müzik-eğlence unsurlarıyla sunulması bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde,
radyoların büyük bir çoğunluğu, haber, eğitim ve kültür gibi işlevlerini göz ardı ederek
yayınlarını sadece müzik ve eğlence odaklı içerikleriyle sürdürür. Ülkemizde her biri birer
alternatif yayıncılık uygulaması olarak konumlandırılması gereken üniversite radyolarının dahi
zaman zaman çeşitli gerekçelerle popüler, yaygın radyo formatlarına yakın bir tavırla
yayınlarını gerçekleştirmesi, bu durumun değiştirilmesine, düzeltilmesine yönelik kararlı çaba
ve uygulamaları zorunlu kılar. Üniversite radyolarının ülkemizdeki mevcut uygulamalarındaki
aksaklıklara yönelik çözüm bulma gerekliliği, bu çalışmanın önemli bir gerekçesidir.
Dünyada üniversite radyolarının önemli bir kısmı eğitsel gerekçelerle ortaya çıkmış ve bu
radyolardan topluluk yayıncılığına evrilenler olmuştur. Bu kapsamda, önerilen bu proje
öncesinde bir ön araştırma olarak, dünyada bu alanda en etkili uygulamalara sahip birkaç
ülkeden biri olan Avustralya’nın Sydney, Melbourne, Perth ve Newcastle şehirlerinde bulunan,
altı eğitsel tabanlı üniversite-topluluk radyosunda derinlemesine görüşme tekniğiyle yerinde
araştırma yapılmış ve 1059B191600435 başvuru numaralı araştırmanın sonuçları 2017 yılının
Ekim ayında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında raporlanmıştır.
Türkiye’de bulunan üniversite radyo yayıncılığı ile ilgili kapsamlı bir rapora ya da literatüre
ulaşmak oldukça güçtür. Bu eksiklikten yola çıkarak çalışma, Türkiye’de bulunan yirmi beş
devlet, dokuz vakıf üniversitesine ait üniversite radyosunu sınırları kapsamına almıştır. Bu
doğrultuda, Türkiye’deki

üniversite

radyolarının

sorumluları ve

çalışanları

ile

yarı

yapılandırılmış soru formları aracılığıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
örneklemde bulunan on bir radyonun sorumluları tarafından seçilen bazı programları, söz ve
müzik unsuru bakımından analize tabi tutulmuş ve yapım unsurlarına göre kategorize
edilmiştir. Elde edilen verilerle, Türkiye’deki üniversite radyolarının genel yapısı ve varlıkları
ortaya konmuş; radyoların özellikle hukuk, finansal ve beşerî kaynak, içerik üretimi ve
özgürlükler alanında pek çok sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Üniversite radyolarının olanakları
ve sorunları üzerinden, Avustralya’daki uygulamalar da dikkate alınarak, ideal bir üniversite
radyosunun nasıl olması gerektiğine dair öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Radyo, Üniversite Radyosu, Alternatif Yayıncılık, Topluluk Radyoculuğu
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ABSTRACT
Today's radio broadcasting content is frequently criticized throughout the world, especially in
academic circles. That radio contents are structured with a policy far away from the traditional
functions of the media for economic reasons and contents mainly presented with musicentertainment components are in the center of these criticisms. Especially in Turkey, a large
majority of radios only broadcast music, entertainment, and daily comedy content by ignoring
news, education and cultural functions. The fact that even university radios, each of which
needs to be positioned as alternative broadcasting applications in our country, often carry out
their broadcasting similar to popular and widespread radio formats for various reasons
necessitates the decisive efforts and practices in order to change and correct this matter. The
insistence of candidate radio announcer students to propose productions similar to popular
contents, the lack of human resources, and providing sustainability of music-based
broadcasting easily and quickly via new radio technologies are important reasons for university
radios' current position. The need to find a solution for problems in the current practices of
university radios of our country is a crucial justification of the study.
A preliminary study of this project was conducted at the university-based community radio
stations in Australia, and the results of the project numbered 1059B191600435 have been
reported to the TUBITAK BIDEB Program in 2017.
To reach a comprehensive report or literature on university radio broadcasting in Turkey is
quite difficult. Due to this critical defect, this study took radio from 25 state and 9 foundation
universities in Turkey as its subject. In this regard, in-depth interviews were conducted with
the officials and employees of these universities’ radio stations via semi-structured
questionnaires. Besides, some of the programs selected by the representative of the eleven
radio stations in the sample were analyzed in terms of talk and musical elements and
categorized according to production elements. Based on the data obtained, the general
structure and the presence of the university radio in Turkey have been demonstrated,
especially in the field of law, financial and human resources, content production, freedom,
many problems have been determined. Based on the possibilities and problems of university
radios, while taking the practices in Australia into account, suggestions on how an ideal
university radio should be have been developed.
Keywords: Radio, University Radio, Alternative Broadcasting, Community Radio
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GİRİŞ
Günümüz teknolojilerinin ve özellikle İnternet teknolojisinin, toplumsal yaşamımızdaki baskın
konumu, imgelerin ve görsel kültürün hâkimiyetine sebep olmuştur. 'Söz'ün geleneksel değeri
ve insanlar üzerindeki etkisi giderek geri plana itilse de radyo hem teknolojisinden hem de
geleneğinden aldığı güçle uzun yıllar sözün çok önemli bir iletim aracı olarak kalmayı
başarmıştır.
Radyo teknolojisinin keşfedildiği ve bunun sonucunda düzenli radyo yayıncılığının başladığı
ilk yılların hemen ardından, ilk üniversite radyolarının da ortaya çıkması elbette bir tesadüf
değildir. Dönemine göre, böylesine etkili ve dönüştürücü güce sahip bir kitle iletişim aracının,
özgür ve bilimsel düşüncenin merkezi sayılan üniversitelerce sahiplenilmesi ve radyonun
eğitim amacıyla kullanılması, geniş halk kitlelerinin yanı sıra öğrencileri ve öğreticileri radyo ile
tanıştırmıştır. Geçen yıllar içinde, gelişen teknoloji ile birlikte, radyonun da rolü ve etkinliği
değişerek, üniversite radyoları farklı yapılara bürünmüş ve varlığını devam ettirmiştir. Özellikle
radyo ve televizyon yayıncılığı teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte üniversitelerde kurulan
iletişim-yayıncılık temelli okullar da sayıca artmış ve buna paralel olarak ülke yasalarının izin
verdiği ölçüde pek çok ülkede üniversite radyolarının varlığında da sayıca artış
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’de üniversite bünyesinde yayın yapan radyolar oluşturur.
Üniversite radyoları, özellikle iletişim fakültesi bulunan üniversitelerde, öğrencilerin mesleki
eğitimleri kapsamında işlev görür. Ancak, iletişim fakültesi olsun olmasın, birbirinden çok farklı
yapıda üniversite radyolarına rastlamak mümkündür. Üniversite radyoları, yayıncılık
uygulamalarına yönelik bir eğitim ortamı olmasının yanı sıra, öğrencilerin sosyalleşmesine,
kendilerini geliştirmelerine, önemsedikleri meselelerini konuşabilmelerine, hitap ettiği kitle ve
topluluğu bilgilendirmeye yarayan önemli yayıncılık kuruluşlarıdır.
Ülkemizde, özellikle 2000 sonrası, sayıları hızla artan iletişim fakültelerine paralel biçimde,
üniversite radyolarının sayısı da artmıştır. Bugün, ülkemizde karasal ya da İnternet üzerinden
yayın yapan elli civarında üniversite radyosu bulunmaktadır. Bu radyoların kapsamı, boyutları,
yeterlilikleri, yayıncılık faaliyetleri ve işletme biçimleri birbirinden farklılık gösterir.
Günümüz radyo yayıncılık uygulamalarının önemli bir kısmı müzik-eğlence çerçevesinde
yürütülmekte ve radyo istasyonlarının çoğunluğunu oluşturan özel radyoların yaygın
uygulamaları, üniversite radyolarının işleyişine de yansıyarak radyonun eğitsel, kültürel ve
akademik işlevinin geri plana atılmasına neden olmaktadır. Popüler, yaygın uygulamalar,
1

alternatif olana erişme konusunda güçlük çeken ya da alternatifi talep etmeyen aday radyo
programcısı öğrencilerinin, sıklıkla popüler içeriklere benzer yapımları önermelerine de yol
açmakta ve diğer pek çok gerekçe ile birlikte üniversite radyo yayıncılığı uygulamalarının bir
kısır döngünün içerisine hapsolmasına vesile olmaktadır. Genel insan kaynağı eksikliği ve yeni
radyo teknolojilerinin müzik içerikli yayınların sürdürülebilirliğini daha kolay ve hızlı sağlaması,
üniversite

radyoları

açısından

durumun

bu

noktaya

gelmesindeki

diğer

önemli

gerekçelerdendir.
Üniversite radyoları özelinde gerçekleştirilen bu çalışma özgün değerini, Türkiye’deki
üniversite radyolarına katılımcı, demokratik, tamamlayıcı eğitsel ve alternatif bakış açısına
sahip yaklaşımından alır.
Çalışma kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve farklı şehirlerden yirmi beş devlet
üniversitesi ve dokuz vakıf üniversitesine bağlı üniversite radyosunun sorumlu ve çalışanlarıyla
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yirmi üniversite radyosu yerinde incelenmiş,
gözlem yapılarak değerlendirilmiş ve bu radyoların katılımcıları ile yüz yüze görüşme
gerçekleştirilmişken, on dört üniversite radyosunun katılımcısı ile telefon ya da uzaktan
görüntülü görüşme araçları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen tüm katılımcılara aynı
yarı yapılandırılmış sorular sorulmuştur. Bununla birlikte, örneklemde bulunan, arşiv
programlarının kaydını düzenli olarak tutan ve bu program kayıtlarını araştırmacılarla
paylaşmakta sakınca görmeyen on bir radyonun sorumluları tarafından seçilen bazı
programları, söz ve müzik unsuru bakımından analize tabi tutulmuş ve bu programlar
katılımcıların beyanlarına ek olarak yapım unsurlarına göre kategorize edilmiştir.
Üniversite radyoları ile ilgili yapılan araştırmalar, öne sürülen teoriler ve uygulamalar, bu
radyoların eğitsel yayıncılık ve topluluk radyo yayıncılığı ile olan ilişkisine yönelik tarihsel
birtakım bağıntılar içermektedir.
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1. LİTERATÜR ÖZETİ
1.1 Eğitsel Radyo Yayıncılığı ve Üniversite Radyolarının Ortaya Çıkışı
İnsanlık yüzyıllardır, eğitim süreçlerini daha etkin kılmak için çok çeşitli yöntemler denemiştir.
On dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve büyük bir hızla
gelişen iletim ve yayıncılık teknolojilerinin kurumsallaşan eğitime sunduğu katkı göz ardı
edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Radyonun bu alandaki öncül rolü, pek çok ülkede önemli
uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamış ve önemini günümüze kadar korumayı
başarmıştır. Üniversitelerin doğrudan girişimi ya da dolaylı katılımıyla ortaya çıkan pek çok
radyo, eğitsel yayıncılığın ilk temellerini atmıştır.
Radyo teknolojisi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında geliştirilen ve yirminci yüzyılın başında bir
eğitim ortamı olarak önem kazanmaya başlayan, bir dönem televizyon gibi diğer görsel
teknolojilerin gölgesinde kalsa da kanıtlanan pedagojik önemi ve coğrafi ulaşılabilirlik avantajı
ile yaşamsal önemini her zaman koruyan önemli bir teknolojidir (Couch, 2013).
Radyo, uzun yıllar dünyanın pek çok ülkesinde eğitime yönelik amaçlarla farklı formatlarda
kullanılmıştır (bkz. Lambert, 1963; Fisher, 2013; Potter ve Naidoo, 2009; Wei, 2010; Tsuda ve
Lafaye, 2005; Chandar ve Sharma, 2003; Naidoo ve Potter, 2007; Aziz, 1977, 2007). Diğer
yayıncılık teknolojilerine kıyasla radyo; kolay ulaşılabilir, yaygın, düşük maliyetli, kolay takip
edilebilir yapısı nedeniyle, eğitim amacıyla güçlü bir kullanım özelliğine sahiptir.
Radyonun işitsel unsurlarıyla öğrenme sürecine önemli katkılar sunduğu pek çok uzman
tarafından dile getirilmiş olsa da radyo içeriklerinin eğitim amacıyla nasıl tasarlanması gerektiği
de ilk yıllar itibarı ile merak uyandıran bir konu olmuştur. Amerika’da 1940’lı yıllarda CBS’nin
belgesel birimince geliştirilen radyo araştırma yöntemi, yüz dinleyici üzerinde denenmiş ve
sonuç olarak CBS araştırmacıları, eğitim içerikli radyo programlarının kesinlikle şova dayalı bir
üslupla inşa edilmesi gerektiği fikrini ortaya koymuştur. Frank Stanton ve Paul Lazarsfeld
tarafından icat edilen yöntem, dinleyicilerden dinledikleri radyo içeriklerini beğendikleri takdirde
yeşil butona basmaları, beğenmedikleri durumlarda ise kırmızı butona basmaları üzerine
kurulu bir sistemdir (Katz, 1944: 266). Bununla birlikte, dinleyicinin bu içerikleri alımlama
sürecinde, içeriklerin sunum biçimi kadar dinleyicinin dinleme alışkanlıkları da önemlidir.
Dinlemenin tarihsel süreçteki evrimiyle ilgili özellikle radyo ekseninde ortaya koyduğu önemli
bulgularda Lacey (2013), kamusal alan kavramıyla ilişkili olarak dinlemenin gözden kaçan
rolüne dikkat çeker. Lacey'e göre, özellikle radyonun bir kitle iletişim aracı olarak
yaygınlaşmasının ve bir pazarlama aracı haline gelmesinin sonrasında dinleme alışkanlıkları
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da pasif bir karaktere bürünmüştür. Bu pasif dinleme alışkanlığı ise içinde daha az
konsantrasyonu, katılım eksikliğini, bireyselliği ve politik eyleme karşı kayıtsız bir duruşu
barındırır. Lacey'a göre fonograf ve radyodan önce dinleme eylemi, daha aktif ve katılımcı bir
yapıyla oditoryumlar, kulüpler, parklar gibi alanlarda gerçekleştirilen daha geniş bir kamusal
etkinlik olarak görülmektedir. Radyonun ortaya koyduğu bireysel dinleme alışkanlığı ise,
dinleyicileri katılımlı eğitsel içeriklerden uzaklaştırıp, eğlence içerikli tercihlere yönlendirmiştir.
Bu noktada Lacey, bireysel pasif dinleme yerine, katılımcı aktif dinleme alışkanlıklarının
önemine vurgu yapar.
Radyo aracılığıyla öğrenmenin etkili biçimde gerçekleşmesi için doğru biçimde sunulan
içeriklerin, etkin bir dinleme ile karşılanması gerekir. Radyo aracılığıyla öğrenmenin temelinde
‘duyarak öğrenme’ kavramı yatar. Duyarak öğrenme kavramı eğitim radyoculuğunun amacına
hizmet eden en önemli unsurlardan biridir. Haroutunian-Gordon (2015), dinlemenin farklı türleri
olduğunu belirtir ve özellikle öğrenmek için dinlemenin belirli bir karaktere sahip olduğundan
söz ederek zorluğuna dikkat çeker. Dinleyerek öğrenebilmenin ancak diyaloglara katılabilme
ve soru sorabilme imkânıyla gerçekleşebileceğini iddia eder. Etkili bir dinlemenin nasıl
gerçekleşebileceğine dair Platon, Sokrates ve Alman Filozof Gadamer'den verdiği örneklerde,
dinleyenin, dinleme süresince kafasında birtakım sorular kurduğu ve bu sorular aracılığıyla
aktif dinleme sürecine katılabildiği, bunun sonucunda oluşan sohbet olanağının ise etkili bir
dinleme döngüsünü tamamlayabilecek nitelikte olduğundan söz eder.
İlgili literatür incelendiğinde, üniversite radyolarının ilk ortaya çıkış gerekçelerinden olan eğitim
yayıncılığının ne olduğuyla ilgili tek bir tanım yapmak mümkün görünmemektedir. Yayıncılık
uygulamalarının hem tarihsel süreçteki değişimleri hem de ülkeler arasındaki uygulamaya
yönelik farklılıklar, eğitim yayıncılığının farklı boyutlarını ortaya koyar. 1930'ların Amerikan
yayıncılık sisteminde, eğitsel yayıncılık ticari yayıncılığın tam karşısında konumlandırılarak,
zorlu bir sürecin içinde var edilmeye çalışılırken, İngiliz BBC örneğinde kamu hizmeti
yayıncılığı anlayışıyla gerçekleştirilen çeşitli eğitici programlar karşımıza çıkar. Radyonun ilk
yıllarında pek çok ülkede eğitsel yayıncılık belli başlı bilimlerde müfredata dayalı
gerçekleştirilirken, ilerleyen yıllarda müfredata dayalı didaktik içeriklerden vazgeçilerek, eğitici
içeriklerle sunulan röportajlar, drama programları, nitelikli müzik ve haber gibi farklı türde
program içerikleriyle sunulmuştur. Buna karşın, özellikle okuma yazma oranı düşük, yoksul,
az gelişmiş ülkelerde formel eğitim içerikleriyle eğitim yayıncılığı sürdürülmüştür (bkz. Paulu,
1981).
Amerika’da radyo yayıncılığının ilk yıllarında eğitim radyoları, ticari yaklaşımların baskısında,
hayatta kalmanın yolunu bulmaya çabalamıştır. Kimi çevreler, eğitim radyolarının özel
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radyolarla iş birliği yaparak gelişebileceğini iddia ederken, kimileri ise tamamıyla bağımsız bir
örgütlenme biçimiyle tasarlanması gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak eğitimciler, o yıllarda
kendi yöntemleriyle, ticari radyoculuk uygulamalarından bağımsız projeler geliştirerek eğitim
radyolarını biçimlendirmeyi tercih etmişlerdir (Sterling, 2009). İlk eğitim amaçlı radyo lisansı
1921’de ABD’de bulunan Salt Lake City Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi ve Minnesota
Üniversitesi’ne verilir. 1918 ve 1946 yılları arasında Federal İletişim Komisyonu, iki yüzün
üzerindeki üniversiteye eğitim radyosu lisansı sağlar. 1923’te radyo yayınlarının yüzde onu
eğitim içerikli programların üretimi için eğitim enstitülerince organize edilir. Eğitim radyolarının
popülerliğine karşın, 1940 yılına kadar yalnızca bir üniversite, ders kredilerinin radyo üzerinden
tamamlanabilmesine olanak sağlamıştır (Casey, 2008: 46). Amerika’da 1920-24 arası okul
radyolarının altın çağı olarak kayda geçmiş, bu dönemde doksan okul radyosunun olduğu
tespit edilmiştir. 1940 yılında yalnızca okul radyolarına yönelik bir radyo yayın ağı kurulmuştur
(Waits, 2015). Radyo yoluyla öğretim yöntemleri, üniversite radyolarının varlığını ve gücünü
pekiştirirken, uzaktan eğitim uygulamalarına teknolojik anlamda önemli fırsatlar sunarak
uzaktan eğitim yöntemlerinin de önünü açmıştır.
Uzaktan eğitimde dünyanın en önemli ve öncü aktörlerinden olan Avustralya'da, önceleri
mektupla gerçekleştirilen uzaktan eğitimin eksikliklerini giderme gereksinimi sonucunda eğitsel
radyo istasyonları ortaya çıkmıştır. Üniversitelerce tasarlanan ya da desteklenen eğitsel
radyolar “School of the Air” girişimiyle ulusal bir boyut kazanır. Yirminci yüzyılın sonlarına
gelindiğinde, radyo başta olmak üzere çeşitli teknolojik yenilikler aracılığıyla uzaktan eğitime
olan yatırım ve talep çok daha dikkat çekici boyutlara ulaşır. Avustralya'daki pek çok üniversite
bu girişimleri çok daha üst boyutlara taşır (Evans, 1995).
ABD örneği ele alındığında, geçen yıllar içerisinde üniversitelerin eğitsel yayıncılık konusunda
üstlendiği misyonun ne kadar önemli olduğu ve radyo yayıncılığının gelişmesine ne kadar
önemli katkılar sunduğu daha açık biçimde görülmektedir. Üniversitelerin desteğiyle gelişen
eğitsel radyo yayıncılığı, genel yayıncılık uygulamalarına evrilerek yerini ticari yayıncılık
biçimlerine bırakmış ve ABD’deki üniversite radyo yayıncılığının varlığı, gelişen teknolojilerle
de birlikte farklı yayıncılık uygulamalarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
2007 yılında yapılan bir araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde bulunan
radyo istasyonlarının, ülkedeki tüm karasal yayın istasyonlarının yüzde on birini oluşturduğu
ve bu radyoların, çoğunlukla kâr amacı güden diğer radyolara alternatif içerikler sunan radyolar
olduğu tespit edilmiştir. Bu radyolar, yaygın ticari radyoların müzik alışkanlıklarının dışında,
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alternatif bir rol üstelenerek, bağımsız rock (indie1 rock) müzik türünü teşvik ettikleri
görülmüştür. Boston ve New York’ta bulunan üç farklı üniversite radyosunun beş yıllık müzik
içeriklerinin incelendiği araştırma sonuçlarından, bu radyoların müzik içerikleri konusunda
yaygın, ticari radyo istasyonlarından çok farklılaştığı ve alternatif bakış açısının köklerinin,
sektörün 1920’ler sonrasındaki gelişim sürecine dayandığı anlaşılmaktadır (Wall, 2007). Yine
Amerika’da yapılan bir başka araştırmada ise, on üç üniversite radyosu danışmanının görüşleri
alınmış ve elde edilen veriler sonucunda üniversite radyolarını etkileyen beş önemli faktör
belirlenmiştir. Bunlar; kolej ve üniversite topluluklarında üniversite radyosu önerilerinin azalan
prestiji, üniversitenin radyolara olan finansal desteğinin azalması, dijital yapım ve yayın
sitemlerine yönelik hızlı eğilim ve geçiş süreci, üniversite radyolarında çalışan öğrencilerin
değişen niteliği, yerel alternatif müzik ve spor programlarına olan bağlılık olmuştur (Tremblay,
2003: 170-185).
Hedberg (1986), 70'lerin ortalarında Avustralya'da, hükümetin eğitim kurumlarının yayıncılık
faaliyeti yapabilmelerine yönelik tanıdığı lisans fırsatı ile pek çok kampüs ve topluluk
radyolarının ortaya çıktığından söz eder. Kendi politikalarını ve varlık gerekçelerini oluşturarak
yayın hayatlarına başlayan bu radyolara, ekonomik anlamda sürdürülebilir hale gelebilmeleri
için çeşitli destek olanakları sunulmuştur. Özel ve kamu kurumlarının mali desteğinin yanı sıra,
abonelik yöntemiyle dinleyici desteği, bu radyoları ayakta tutan önemli mali kaynaklardan
olmuştur. Bugün Avustralya’daki üniversite radyolarının pek çoğu, topluluk radyosu olarak
yayınlarını sürdürmektedir (CBAA, 2018).
İngiltere’de öğrenci merkezli radyo istasyonlarının varlığı, topluluk radyolarından çok daha
önceye dayanır. Birleşik Krallık’ın ilk öğrenci merkezli radyo istasyonu Crush Radyo, 1960
yılında Hertfordshire Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. York Üniversitesi’ne bağlı York
Radyo ise ilk test lisansını 1967’de almış ve 1969’da yeniden yapılanarak yayın hayatına
devam etmiştir. Cambridge Üniversitesi ve Anglia Ruskin Üniversitesi’nin birlikte işlettiği CAM
FM; öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri odağa alan, akademik yaşama dair yayıncılık
yaklaşımını benimseyen bir topluluk radyosu olmuştur. 1972 yılında kurulan ‘Öğrenci Radyo
Birliği’ o dönem öğrenci merkezli radyoları bir arada toplayan ilk organizasyondur. Birlik daha
sonraları üniversite ya da öğrenci merkezli eğitsel yayın yapan tüm radyoları kapsayacak
biçimde yapılandırılmıştır. İngiltere’de Lincoln Üniversitesi bünyesinde bulunan Siren Radyo,
İngiltere’nin üniversite bünyesinde kurulan ilk tam zamanlı yayın yapan öğrenci odaklı topluluk
radyolarından biri olmuştur. Bu radyonun öğrenci odaklı bir topluluk radyosu olmasına özgü
Büyük ticarî şirketler tarafından üretilmeyen müzik eseri. İngilizce "independent" (bağımsız)
kavramından oluşturulmuştur.
1
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uygulamalarının yönetimsel zorluklarını ve potansiyel faydalarını inceleyen bir araştırmada
aynı zamanda öğretim programının ve değerlendirme süreçlerinin öğrencilere hangi yollarla
ulaştırıldığı ve öğrencilerin bu sürece nasıl dâhil oldukları da sorgulanmıştır. Araştırmanın
sonucunda, Siren Radyo özelinde, İngiltere’deki benzer topluluk radyolarının, öğrencilerin
öğrenme süreçlerine güçlü faydalar sağlayan sosyal bir kazanç olduğu ortaya konmuştur
(Wilson David, 2015).
İspanya’da üniversite radyo yayıncılığı 1940’lı yıllarda üniversite ile ilgili içerikleri yayınlayan
Radyo Barcelona ve Cadena SER ile başlamasına karşın, tamamen üniversiteye tahsis edilen
ilk İspanyol üniversite radyosu 1987’de yayına başlayan La Laguna Üniversitesi radyosudur.
İspanya’nın üniversite radyoları topluluğu ARU’da kayıtlı yirmi iki üniversite radyosunun temel
hedefleri, üniversitelere emanet edilen kamu hizmeti etkinliklerini, İspanyol üniversite radyoları
profesyonellerini bir araya getirerek kültürel, bilimsel ve teknolojik konuları radyo formatı haline
getirerek yaymak olarak belirlenmiştir. Ancak, ARU’da kayıtlı bulunan beş üniversite
radyosunun yayın akışlarına yönelik gerçekleştirilen araştırma, bu beş üniversite radyosunun
programlarında ağırlıklı olarak müzik yayını yaptığı ve eğlence unsurlarını ön plana çıkardığını
ortaya koymuştur. Bu araştırmada, eğitsel içerikli yayınlar üçüncü sırada kendine yer
bulabilmiştir (Pérez-Alaejos v.d. 2016).
2014 yılında İtalya’da aktif yayın yapan kırk bir üniversite radyosu bulunmaktadır. Bu radyolar
daha sonra ‘RadUni’ olarak adlandırılan ortak paylaşım ağı altında birleşerek içeriklerini, sahip
oldukları bilgileri ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaşmışlardır. İlk İnternet tabanlı
üniversite radyosu olan ve adı ‘sınıfın dışında’ anlamına gelen Fuori Aula Network, 2002
yılında Verona Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bir diğer İnternet tabanlı üniversite
radyosu Campuswave ise Cenova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından 2010
yılında kurulmuştur. Öğrenciler tarafından yönetilen Campuswave Radyosu, öğrencilerin
uygulayarak öğrenmesine olanak tanıdığı için çoklu-ortam araştırma laboratuvarı olarak
değerlendirilir. Bu radyolarda yeni iletişim yöntem ve teknolojileri denenmekte ve yeni eğitim
programları tasarlanıp, üretilerek dinleyicilere ulaştırılmaktadır (Coccoli, 2014).
Portekiz’de üniversite radyoları 90’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu radyoların
yalnızca birkaçı aktif olarak yayınlarına devam etmeyi başarır. 2005 yılında sadece dört
üniversite radyosu FM yayını yaparken, diğerleri İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. 2009
yılında üniversite radyolarının genel yapısını ortaya koymaya yönelik yapılan bir araştırmada,
bu radyolara iki üniversite radyosu daha dâhil olmuştur. 1986’dan beri var olan ve Portekiz’in
ilk web radyosu olan The Rádio Universitária de Coimbra (RUC), program akışında
üniversitedeki akademik yaşama dair olaylara yeterli oranda yer ayırmaktadır. The Rádio
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Universitária do Algarve (RUA) ise Academic Association ve The Universidade do Algarve ile
iş birliği yaparak, faaliyetlerini üç ayak üzerine inşa etmiştir. Bunlar; akademi, kültür ve
alternatif müziktir. Radyonun akademik faaliyetleri kapsamındaki amacı, üniversitenin bölge
ve ülkeye eğitim ve araştırma alanlarındaki katkılarını radyo aracılığı ile iletmek olarak
belirlenmiştir. The Rádio Universitária Beira do Interior (RUBI), üniversitenin gazetecilik
bölümü için radyo ve sese dayalı laboratuvarı niteliğinde işlev görmüştür. Radyo aynı
zamanda, üniversitenin ve Covilhã bölgesi topluluğunun da sesi olmuştur. Instituto Superior
Técnico’ya bağlı The Radio Zero ise radyoda görev almak isteyen öğrencilere radyoculuk
eğitimi vermeyi, okuldaki etkinlikleri akademik çevreye duyurmayı hedefler. Radyonun
program akışında kırktan fazla gazeteciliğe dair, kültürel-eğitsel ve eğlence içerikli program
bulunmaktadır. Universidade do Minho bünyesindeki The RUM ise öğretim elemanlarının
bilimsel araştırmalarını yaymaları, okuma önerilerinde bulunmaları, çalışma disiplinlerine dair
konuların tartışılmasını teşvik etmeleri gibi amaçlarla işlev görür. Ders notlarının bildirimi,
testler, yerel, ulusal ve uluslararası akademik etkinlikler hakkında bilgi vermek, podcast
formatında dersleri saklamak gibi konularda da radyo, öğretim elemanlarına sanal alanlar
sunar (Teixeira & Silva, 2009).
2016 yılında yapılan bir araştırmada, Umman’da bulunan Sur Uygulamalı Bilimler Okulunda
üniversite öğrencilerinin üniversite radyolarına yönelik beklentileri ve radyonun öğrencilerin
öğrenimine, bilginin yayılmasına, katılıma ve toplum hizmetine olan katkıları sorgulanmıştır.
Araştırma sonuçları, öğrencilerin üniversite radyosundan eğitsel programlar, sınavlara yönelik
tüyolar, iş görüşmelerine hazırlık ve üniversitedeki etkinliklere yönelik haberler gibi içerikleri
beklediklerini göstermiştir. Özellikle de eğitsel içerikler, öğrencilerin üniversite radyosundan
öncelikli beklentisidir (Ibrahim ve Mishra, 2016).
Tayvan’ın en eski üniversite radyolarından olan Shih Hsin radyo istasyonu, hem AM ve FM
yayın olanaklarıyla karasal hem de İnternet ve çeşitli uygulamalar aracılığı ile dijital
ortamlardan yayınlarını dinleyicilere ulaştıran güçlü teknik ve teknolojik donanıma sahip bir
radyo olarak öne çıkar. Radyo, kamu yararı gözeterek yayınladığı içerikleri çeşitlendirmek ve
zenginleştirmek için Avustralya ve Fransa gibi çeşitli ülkelerle uluslararası iş birlikleri
gerçekleştirir (Shih Hsin, 2018). Çin’de ise propaganda amaçlı çok sayıda radyodan, çeşitli
okul radyoları da kayda geçmiştir. Pek çok erken dönem okul radyolarına sahip Çin’de
istatistiklere göre 1955 yılında 2500 okul radyosu mevcuttur (Jan, 1967: 307).
Özellikle Asya bölgesinde eğitim radyoları ve topluluk radyoları işlevleri bakımından birbirine
benzer özellikler gösterse de içerik ve amaç bakımından temel bazı farklılıkları vardır. Eğitim
radyoları daha formel ders içeriklerine sahipken, topluluk radyoları formel olmayan eğitim
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süreçlerini içerir. Eğitim radyoları temel ya da ileri eğitim modellerini, topluluk radyoları ise yerel
kültürel katılım modellerini odağına alır. Bu bölgelerdeki eğitim radyoları daha ulusal bir
yapıdadır (Berman, 2008: 2).
Filipinler Üniversitesi Tarım Bölümünde bir proje kapsamında, üniversite tabanlı radyo
istasyonu DZLB, tarım uzmanları ve araştırmacıların desteğiyle, tarımsal bilgilerin etkili bir
şekilde yayılması amacıyla kullanılmıştır (Librero’dan akt. Manyozo, 2007). Endonezya’nın,
Yogyakarta özel bölgesindeki topluluk radyolarının, özellikle marjinal grupları kamusal alana
dâhil etmek ve Endonezya’nın bir deprem bölgesi olması dolayısıyla olağanüstü hâl
durumlarında sorumluluk üstlenmek gibi önemli görevleri vardır. Ancak üniversite tabanlı
topluluk radyoları, dünyadaki örneklerinden farklı iki yapıda biçimlendirilmiştir. Birisi,
öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için laboratuvar görevi gören ve reklam almayarak ticari
misyon üstlenmeyen öğrenci topluluk radyoları, diğeri ise kâr elde etme amacıyla faaliyetlerini
yürüten öğrenci topluluk radyolarıdır. Endonezya İslam Üniversitesi tarafından işletilen Radyo
Unisi, ticari faaliyetleri de olan topluluk radyolarından biridir. Endonezya’daki üniversite
radyoları her ne kadar topluluk radyosu olarak konumlandırılmış olsa da bu radyoların
varlıklarını sürdürebilmeleri için ticari faaliyetlerde bulunmalarının önü kapatılmamıştır. Ancak,
ülkede ticari olsun olmasın tüm üniversite topluluk radyoları, özellikle topluma hizmet etme
eğiliminde olmuşlardır. Endonezya’lı öğrencilerin gönüllü olarak topluluk radyoları aracılığı ile
topluma hizmet etmek ve bu radyoları teşvik etme mücadeleleri de topluluk radyolarının
toplumsal fayda yönünü her türlü yaklaşımda görünür kılmıştır (Birowo, 2010).
Sovyet döneminde de radyonun toplumsal yaşama dâhil olmasından kısa bir süre sonra, 1924
yılında işçiler ve köylüler için radyo yayıncılığı ile eğitim hizmeti sağlayan üniversiteler
kurulmuştur. Eğitim bilimi, sosyal bilimler, mühendislik, radyo teknolojileri ve tarım bilimleri gibi
alanlarda haftada 20-30 saat arasındaki kurslar radyo aracılığıyla dinleyicilere ulaştırılmıştır.
Öğrenciler dersleri dinledikten sonra, hangi seviyede olduklarının değerlendirilmesi amacıyla
üniversitelerine teslim edilmesi gereken yazılı bir sınava katılmışlardır. Bununla birlikte, mezun
olabilmek için sınava katılmak üzere üniversiteye gitmek zorunda kalsalar da bu üniversiteler
diğer üniversitelerdeki standartları yakalayamadıklarından resmi eğitim sistemine akredite
edilmemişlerdir (Zawacki-Richter ve Kourotchkina, 2012).
Radyo dünyanın pek çok ülkesinde, bir kitle iletişim aracı olarak var olduğundan beri doğrudan
ya da tamamlayıcı öğretim amacı ile öncelikli olarak tarım alanında çiftçilerin, kırsal kesimdeki
vatandaşların, eğitim alanında öğretmenlerin eğitim-öğretim ihtiyaçlarını giderebilmek
amacıyla kullanılmıştır. Radyo, işitsel avantajları sayesinde, geniş kitlelere yabancı dil
öğretiminin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Radyonun zorlu coğrafi bölgelere
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hem hızlı hem de ekonomik biçimde kolayca ulaşabilmesi, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini
giderebilme potansiyeli ve pedagojik yeterliliği tercih edilmesinde önemli etkenler olmuştur
(Hedberg ve McNamara, 2002; Lambert, 1963; Nazari ve Hasbullah, 2010; Potter ve Naidoo,
2009; Wei, 2010; Tsuda ve Lafaye, 2005; Clyne, 2003; Chandar ve Sharma, 2003; Naidoo ve
Potter, 2007).
Radyo günümüzde de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından eğitim amacıyla
kullanılmaktadır. Ancak, İnternet teknolojilerinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile birlikte, bugün
radyo teknolojik anlamda geçmişe kıyasla çok daha farklı biçimde eğitim-öğretim hizmeti
sunmaktadır. Bu yeni durumda, etkileşimli seçenekler sayesinde kişilerarası iletişim süreçleri
zenginleşmiştir.

Radyo

yayıncılığı

da

bu

avantajlardan

payına

düşeni

almış

ve

değerlendirmiştir. Radyonun eğitsel sürecinde, üniversite radyolarının ayrıca önemsenmesi
gerekmektedir. Üniversite radyolarının, dünyada bilim ve eğitimin önemli merkezlerinden kabul
edilebilecek üniversitelerin kendi bünyelerinde faaliyet göstermeleri nedeniyle, bu radyoların
eğitsel yayıncılık misyonları literatürde sıklıkla vurgulanır.
Radyonun yakın dönemde eğitim aracı olarak kullanılmasına verilecek en etkili örneklerden
biri de Apartheid2 sonrası (1994 sonrası) dönemde Güney Afrika'daki gelişmelerdir. Yetkililer,
ülke kültürünün eğitim yayınlarıyla ülke geneline yayılması için en etkili yol olarak radyoyu
tercih etmiştir. Bu tercihlerinde radyonun; geniş kitlelere kolay ve ucuz yoldan ulaşması,
gerektiğinde elektriğe dahi ihtiyaç olmadan pille çalışabilmesi, kolay taşınabilir boyutları ve
hiyerarşik yapısının esnekliği gibi özellikleri etkili olmuştur. Güney Afrika toplumunun radyoyu
benimsemesi sonucu, radyo adeta bireylerin arkadaşı haline gelmiştir. Radyonun eğlence
işlevi ise, Afrika kültürünün şenlikleri ve törenleri üzerinde etkili olmuştur. Güney Afrika'da
radyo ve kültür arasındaki ortaklık tesadüf eseri olmamakla birlikte, radyo dünyanın en çoğulcu
ülkelerinden birinde önemli bir kültürel köprü görevi görmüştür (Odine, 2013: 195-196). Güney
Afrika'daki radyo eğitim uygulamalarında otuz beş bin öğretmen ile günde bir milyon üç yüz
bin öğrenciye ulaşılabilmekte ve on milyonun üzerinde çocuk bu yolla eğitim alabilmektedir
(Potter, 2002; Potter & Naidoo, 2006).
Pek çok araştırmacının da belirttiği gibi radyonun eğitime yönelik üç temel avantajı vardır.
Bunlar; gelişmiş eğitim kalitesi ve ilgi, öğrenci başına düşen düşük eğitim masrafı ve özellikle
dezavantajlı gruplar için eğitime daha kolay erişim olanaklarıdır (Jaminson ve McAnany, 1978).
İngiltere Açık Üniversitede (Open University) yürütülen çalışmalar da göstermektedir ki, radyo

2

Apartheid (Afrika dilinde "ayrılık" anlamına gelmektedir), Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948-1994
yılları arasında resmî devlet politikası olarak iktidarda bulunan Ulusal Parti hükûmeti tarafından uygulanan ve bu doğrultuda da
yasalar çıkartan ırkçı ayrımcılık sistemi
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tamamlayıcı bir eğitim aracı olarak kullanıldığında, sınıf ortamından yeterli faydayı
sağlayamayan öğrencilere önemli avantajlar sunar (Tripp ve Roby, 1996).
Dünyadaki pek çok uygulamaya bakıldığında, okulların kurup işlettiği radyoların, çoğunlukla
kâr amacı gütmeyen ve her türlü içerikte alternatif olanı dinleyiciye sunma gayretinde olan
radyolar olduğu göze çarpar. Aynı zamanda, büyük çoğunluğu amatör yapıda, tam anlamıyla
organize olamamış, çalışan öğrencilere yayıncılık eğitimi olanağı sunan birer uygulama
laboratuvarlarıdır. Ticari yayıncılığın dışında, alternatif radyolar olarak değerlendirilen okul
radyolarının doğası gereği, yerel topluluklarla ve kamusal meselelerle ilişkisinin güçlü olması
beklenir (Sauls, 2000).
Yeni yayıncılık uygulamaları konusunda uzman olan Avustralyalı radyo eğitmeni, tarihçi ve
uluslararası danışman Steve Ahern, birer öğrenci uygulama radyosu olarak değerlendirdiği
üniversite radyolarını, tamamlayıcı öğretim aracı olarak kullanmanın yaratacağı faydayı
artırmaya yönelik bu radyoların nasıl kullanılması gerektiğine dair bazı yöntemler önerir.
Ahern'e göre, radyoyu formel ya da tamamlayıcı öğretim aracı olarak kullanmak, öğrenciler
için pek çok açıdan etkili ve verimli sonuçlar doğurur. Günümüzde radyoyu dinleyicilere
ulaştırmanın ve eğitimle bütünleştirmenin pek çok yolu mevcuttur. Özellikle yayıncılık üzerine
eğitim veren okulların bir radyoya sahip olması, öğrencilerin eğitim süreçlerinde pek çok açıdan
avantajlara sahip olmasını sağlar. Öğrenciler, bir radyoyu inşa etme ve işletme sürecinde,
kendilerini disipline ederek sürecin içine dâhil olurlar. Radyo içeriklerini yaratırken duydukları
heyecan, soru sormayı öğrenerek araştırma süreçlerine dâhil olmaları, bu süreçte öğrenciyi
motive edecektir. Bir radyo istasyonu olmaması durumunda, öğrenci tüm bu süreçleri
kaçıracak ve teoride elde ettiği bilgiyi uygulamaya koyamadığından, öğrenme sürecine tam
anlamı ile dâhil olamayacaktır. Öğrenci merkezli bir üniversite radyo istasyonunda, etkileşimli
eğitim uygulamalarını ve alışılmış radyo yayıncılık uygulamalarını bir arada etkili biçimde
kullanabilmek için, ortak çalışmaya dayalı program içerikleri oluşturmak gerekir. Eğitici
içerikler, bir ekip çalışması sonucu ortaya çıkarılıp, yine dinleyicilerin de dâhil olabileceği
türden detaylarla sohbet tarzında gerçekleştirilen program içerikleriyle birleştirildiğinde çok
daha etkili sonuçlar ortaya koyar (Ahern, 2017). Ahern’in bir kez daha vurguladığı radyonun
eğitsel gücü, etkileşimli uygulamaların ortak çalışmaya dayalı süreçlerinin etkin biçimde
yönetilmesi ve üretimin bu eksende gerçekleştirilmesiyle verimli hale gelecektir. Ahern’in bu
yaklaşımıyla, topluluk yayıncılığının ‘topluluk için topluluk tarafından üretim’ ilkesinin eğitsel
yayıncılık için de geçerli olduğunu açıkça görebiliriz.
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1.2 Türkiye’de Eğitsel Yayıncılık ve Üniversite Radyoları
Tüm içerikleriyle eğitim-öğretimi amaçlayan, bütünüyle bir eğitim radyosu projesinden çok
önce Türkiye'de eğitim içerikli radyo programlarına rastlamak elbette mümkündür. Pek çok
ülkede olduğu gibi kırsal kesimdeki vatandaşlara ya da çiftçilere, ev hanımlarına ve okul
çağındaki çocuklara yönelik örgün eğitim modelleri, radyo aracılığıyla pek çok kez denenmiştir.
Ancak Aziz (1977, 2007), tüm bu girişimlerin önemine dikkat çekmekle birlikte, eğitsel anlamda
yeterli başarıyı sağlayamadıklarını vurgular. Başta devlet girişimi olan radyoların ve
sonrasında istisnai de olsa devlet girişiminin dışında kalan radyoların (bkz. İlaslan, 2014) kamu
hizmeti yayıncılığına yönelik uygulamaları, programlar özelinde eğitici, öğretici pek çok unsura
yayınlarında yer vermiştir.
Türkiye'nin ilk eğitim radyosu 1962 yılında, ilk, orta ve lise öğrencilerinin öğrenimlerine
yardımcı olması amacıyla İstanbul Milli Eğitim Teşkilatı tarafından kurulmuştur. Projenin
tasarımı ve kurulumu, enstitünün radyo bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. Ülkenin
genelinde hizmet görecek olan radyo, öncelikli olarak haftanın üç günü tamamlayıcı eğitim
yayını gerçekleştirir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir danışma kurulu tarafından yönetilen
radyo bünyesinde, aynı zamanda her branşta uzmanlaşmış tam zamanlı öğretmenler de
bulunmaktadır (Hürriyet Gazetesi, 1962).
TRT’nin kurulmasından önceki ve sonraki tarihlerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı otuzdan
fazla okul radyosu hizmete girmiştir. Aziz (1971: 125-126), sayıca çok olan bu radyo
vericilerinden bakanlığın dahi bilgisinin olmadığını vurgulayarak, bu yayıncılık modelinin
sistemsiz biçimde gerçekleştirildiğine dikkat çeker. Bu radyolar, eğitim radyoları olarak
yapılandırılmış; ancak buradaki eğitimin ne olduğu konusunda kesin sınırlar çizilmemiştir. Bu
radyoların bulunduğu okulların çok azında radyo yayıncılığı konusunda teknik eğitim
verilmekte, okulların çoğu klasik sistemde eğitim müfredatlarına devam etmektedir. Yayın
içerikleri

çoğunlukla

müzikten

oluşmakta,

eğitim

ve

öğretim

düzeyinde

yayınlar

yapılmamaktadır. Bazı okul radyolarında öğrencilerle ilgili haberlere rastlanmıştır. Yayınların
sorumluluğu, dolayısı ile denetimleri yalnızca okul yönetimlerince yapıldığından yayınların
kalitesi büyük ölçüde zayıftır.
İlaslan (2014), 1945-1980 yılları arasında devlet radyolarının dışında kurulan radyoları
incelediği çalışmasında, Türkiye’de devlet radyoları dışında kâr amacı gütmeyen ve kamu
hizmetine adanmış yayıncılık modelinin gelişmesine hiçbir zaman destek verilmediğini, bu
girişimlerin devlet ve piyasa güçleri tarafından hemen her dönem saf dışı bırakıldığını ve
önemsizleştirilmeye çalışıldığını ifade eder. Bir tehdit olarak algılanmadıkları müddetçe devlet
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tekeli dışında kurulan radyoların engellenmemiş dahi olsalar sıkı denetim altında tutulduklarını
söyler. Türkiye’de devlet radyoculuğu dışında gerçekleşen ilk radyo yayıncılık denemesi 1946
yılında yine bir üniversite girişimiyle hayata geçirilmiştir. 3222 sayılı yasanın eğitim kurumlarına
tanıdığı istisnai dayanaktan yararlanılarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu bir
başlangıç olmuş ve 1950’lerde Demokrat Parti (DP) iktidarının radyo yayıncılığı konusunda
benimsediği politikalar ve takındığı tutum radyo sayısının artmasına yol açmıştır. Demokrat
Parti döneminin son yıllarında halkın devlet radyolarına olan güveni sarsılmış ve devlet
radyoları dışındaki yerel oluşumlara ilgi giderek artmıştır. İTÜ Radyosu o dönemde devlet
radyosundan daha fazla tercih edilen, yayın politikası sık sık övülen ve hatta Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumuna (TRT) örnek olarak gösterilen bir istasyon haline gelmiştir. Bu
ortamda, bu istasyonların birçoğu müzik yayınlarının yanı sıra, yasak olmasına rağmen, söz
yayınları ve hatta reklam yayınları bile yapmıştır. Oysaki yasanın eğitim kurumlarına sağladığı
radyo işletme hakkı, yalnızca lise ve üzeri eğitim kurumlarının yine eğitsel içerikli yayınlar
yapmasını kapsamaktadır. O dönemde devlet radyosu dışında ortaya çıkan oluşumlar, çok
küçük alanlara yayın yaparak az sayıda nüfusa hitap ettiğinden, hükümet tarafından birer tehdit
olarak görülmese de bu radyolar kendi kaderlerine terk edilerek devlet desteğinden mahrum
bırakılmıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesinin radyo yayıncılığı girişimi sonrası Türkiye’de kayda geçen bir
diğer üniversite girişimi olan radyo ise 1951 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Radyosudur. Bu radyonun kuruluş amacı, radyo istasyonlarında çalışacak olan elemanların
mesleki olarak eğitilmesidir. Yayınlar müzik ağırlıklı da olsa, program içeriklerinde üniversite
ile ilgili haberler ve sınav sonuçlarının ilanı gibi düzenli olmayan içeriklere rastlanmıştır (Aziz,
1971: 124).
Eğitsel yayıncılık ve üniversite radyoları söz konusu olduğunda Türkiye’deki iletişim eğitiminin
ve iletişim okullarının varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Bu okulların, özellikle gazetecilik
ve radyo-televizyon yayıncılığı alanlarında üstlendiği rolün üzerinde önemle durmak gerekir.
Türkiye’de gazetecilik okulları bünyesinde başlayan iletişim eğitimi, yıllar içerisinde lise,
enstitü, yüksekokul ve fakülte düzeyinde eğitime evrilerek büyük dönüşümler geçirmiştir. Uzun
yıllar, ‘sorunlu alan’ olarak tanımlanan iletişim eğitimi; medya, sermaye, teknoloji ve eğitim
politikası kıskacında kendine ait bir yer edinmek için sürekli bir çaba göstermiştir.
Başlangıcında İstanbul ve Ankara’daki okulların öncül rol oynadığı iletişim eğitimi, daha
sonraları İzmir, Eskişehir, Konya, Erzurum, Elâzığ gibi şehirlerdeki üniversitelerin de dâhil
olmasıyla yaygınlaşmaya ve farklılaşmaya devam etmiştir. İletişim okullarının ilk örneklerinin
bir amacı medyaya profesyoneller yetiştirmek olsa da sayıları hızla artan iletişim okullarının
uygulama ve kuram konusunda içeriklerini birbirinden farklı düzeyde yapılandırdıkları
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görülmüştür. Diğer pek çok sosyal bilimler disiplininden beslenen iletişim alanı ve okulları,
günümüz uygulamalarında medya sektörünün içinde bulunduğu durum, sayıları plansız
biçimde artan iletişim fakülteleri ve mezun olacak öğrencilerin istihdam kaygıları nedeniyle
gazetecilik ve radyo-televizyon yayıncılığı alanında uygulamalı derslere ağırlık vermekte, bu
gerekçe ile bu okullardaki uygulama birimlerinin sayısı hızla artmakta, buna karşın yine de
yetersiz kalmaktadır (bkz. Tokgöz, 2006; Uzun, 2007; Arık ve Bayram, 2011; Kükrer, 2011).
İletişim fakülteleri, iletişim eğitimi veren güzel sanatlar fakülteleri ve meslek yüksek okullarının
sayısal artışına paralel olarak artan ve uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılaması amacıyla
kurulan okul radyolarının tercih edilmesinde, radyo kurulum maliyetlerinin nispeten daha düşük
olması ve sayısal yeni iletim teknolojilerinin yayıncılık için yeni olanaklar sunması önemli birer
etken olmuştur.
90’lı yılların başında sayıları hızla artan özel radyolar ve artan iletişim okullarıyla birlikte
üniversite radyolarının varlığında da kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. 1998 yılında
yapılan bir araştırmada alternatif yayıncılık kapsamında İstanbul ve Ankara’da bulunan
üniversite ve öğrenci radyoları incelenmiştir. İncelenen üniversite radyoları; Marmara,
Boğaziçi, İstanbul Teknik, İstanbul, Ortadoğu Teknik, Bilkent ve Ankara Üniversitelerine ait
radyolardır. Araştırma kapsamında incelenen tüm öğrenci radyolarının bir iletişim fakültesi ya
da meslek yüksek okuluyla doğrudan ilişkisi olduğu, bu radyoların yasal olarak pek çok soruna
sahip olduğu, uygulamada yasal merciler tarafından radyolar arasında hukuken dahi belirli
standartlara göre davranılmadığı, radyoların hem finansal hem de insan kaynağı bakımından
pek çok sorunla uğraştığı tespit edilmiştir (Soydan, 1998).
Üniversite radyolarının hukuki varlığı ortaya çıktığı ilk günler itibarı ile tartışma konusu
olmuştur. Üniversite radyolarının ilk örnekleri, herhangi bir hukuki dayanağa sahip olmadan,
yalnızca kanun koyucuların ve yürütücülerin toleransı ile ortaya çıkmıştır. 90’lı yıllar itibarı ile
kurulan üniversite radyolarının bir kısmının karasal yayınına yönelik yasal dayanağını, bugün
mülga3 durumunda olan ‘3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında
Kanun’un 24. maddesinden aldıkları görülmüştür. Bu maddeye 2010 yılında eklenen ve bir
yıldan daha az süre yürürlükte kalan “Radyo-Televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine
yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” ibaresi pek çok üniversite
radyosunu cesaretlendirmiştir.
3 Mart 2011’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6112 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’ ile üniversite radyo ve

3

Varlığı kaldırılan, kapatılan.
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televizyonları için yeni bir hukuki dönem başlar. 9 Kasım 2012’de yayımlanan ‘Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’in 33. maddesi ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla
karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler
yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak
karşılanır’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile, üniversite radyolarının yayın yapma
faaliyetleri TRT üzerinden mümkün kılınmıştır. Bu yeni uygulama, tüm üniversite radyolarını
kapsayamamış, TRT’nin uygun yerel frekansa sahip olduğu şehirlerde boşluğu doldurmuştur.
2000 yılı itibarı ile Türkiye’de on dokuz iletişim fakültesi bulunurken, bu üniversitelerin on biri
yayın yapabilecek kapasitede teknik donanımı olan radyo stüdyosuna sahiptir. Birsen (2000),
2000 yılında yaptığı bir araştırmada, üniversite radyolarının yerel düzeyde gerçekleştirmeye
çalıştıkları kamusal yayıncılık pratiklerini incelemiştir. Akdeniz, Anadolu, Selçuk, İstanbul,
Atatürk, Doğu Akdeniz ve Gazi Üniversitelerinin radyolarını kapsayan araştırma sonucunda,
bu radyoların yasal dayanaklarının olmamasına karşın yayın yaptıkları, radyo sorumlularının
kamusal yayıncılık yapma arzusunda olmalarına karşın, uygulamada bu radyoların müzik
kutusu olmaktan öteye gidemedikleri, radyoların düzenli gelirlerinin olmadığı, insan kaynağı
konusunda sorunlarının olduğu, söz programlarına çok az yer verdikleri ve haber bültenlerinde
yerel haberlerin, ulusal ve üniversite içi haberlerin gerisinde kaldığı saptanmıştır.
2006 yılında, Türkiye’deki üniversite radyoları üzerine yapılan bir diğer araştırmada, bu
radyoların program ve içerik politikaları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Araştırma
kapsamında elde edilen verilerden radyo sorumlularının üniversite radyolarını, kamusal
yayıncılığın önemli bir parçası ve eğitim amaçlı yayın yapan alternatif radyolar olarak
gördükleri; ancak tıpkı Birsen’in araştırmasında olduğu gibi uygulamada hedeflenilen ya da
tanımlanan yayıncılık uygulamalarından uzak bir sonucun ortaya çıktığı görülmüştür. Bu
radyoların da program içerik ve türlerinde, kamusal ve alternatif yayıncılıktan uzak bir tavır
sergiledikleri anlaşılmıştır. Bu araştırmada yer alan üniversite radyoları, müziğe daha fazla yer
vermekte ve ticari yayıncılık uygulamalarına benzer bir içerik yapılanması eğilimindedirler
(Çelen Özer, 2006).
Güncel uygulamalar dikkate alındığında, Türkiye'de üniversiteler bünyesinde bulunan radyo
istasyonları, ticari yayıncılık uygulamalarına kıyasla, eğitim içerikli radyo programlarına
nispeten daha fazla yer verse de özellikle insan kaynağı olan öğrencilerin ticari yayın
içeriklerine benzer teklif ve talepleri, üniversite radyolarının tam anlamıyla birer eğitim radyosu
ya da alternatif radyolar olarak değerlendirilmeleri önünde önemli bir engel oluşturur. Bunda,
yerel kültürlerin ön planda olduğu, kamusal yayıncılık uygulamalarının odağa alındığı,
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demokratik ve katılıma açık alternatif yayıncılık uygulamalarının bir yüzyıl boyunca
baskılanması ya da bu tür oluşumların desteklenmemesi sonucu, yalnızca ticari uygulamaların
yaşam alanı bulup gelişmesinin katkısı elbette ki büyüktür.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversite radyo yayıncılığı uygulamalarına bakıldığında, bu
radyoların eğitim odaklı biçimlendikleri, alternatif yayıncılar olarak görülüp, topluluk radyosu
yapısına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bazı ülkelerde, üniversite radyoları belirli bir birlik
çatısı altında toplanarak örgütlü faaliyetler yürütür. Alternatif müzik, eğitsel içerikler, akademik
iş birliği, bağış ve desteklere dayalı finansal yapı ve öğrenci odaklı yayıncılık, bu radyoların
ortak noktalarıdır.
1.3 Alternatif Yayıncılık Arayışları: Topluluk ve Üniversite Radyo Yayıncılığı İlişkisi
Dünyadaki uygulamalara bakıldığında (bkz. Wall, 2007; Hedberg, 1986; CBAA, 2018, Wilson
David, 2015; Pérez-Alaejos v.d. 2016; Coccoli, 2014; Teixeira & Silva, 2009; Ibrahim ve
Mishra, 2016; Manyozo, 2007; Birowo, 2010) üniversite radyolarının çoğunlukla alternatif
yayıncılık misyonu edindiği görülür. Bununla birlikte, üniversite radyolarının eğitsel rolü de ön
plana çıkar. Üniversite radyolarının eğitsel rolünü gelişmiş ülkeler tamamlayıcı öğretim
kapsamında değerlendirirken, az gelişmiş ülkelerde bu radyoların resmi eğitim aracı olarak da
kullanımına rastlanmaktadır. Tamamlayıcı eğitim aracı olarak kullanılan üniversite radyoları
çoğunlukla, katılımcı bir üslupla, yerel topluluk kültürlerini merkeze alan, demokrasi, çok seslilik
ve toleransı güçlendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Üniversite radyolarının eğitsel rolü,
içerisinde mutlaka öğrencilerin yayıncılık pratikleri kapsamındaki eğitimlerini de barındırır.
Priestman (2002: 20-25), yayıncılığın üçüncü sektör modeli olarak tanımladığı üniversite
radyolarını, devlet ve ticari yayıncılara alternatif içerik sunan ve aynı zamanda eğitim programı
sağlayıcısı medyalar olarak konumlandırır. Üniversite radyo istasyonlarının eğitsel ve kültürel
misyonları vardır. Bu radyolar genellikle üniversite öğrencileri tarafından işletilir ve hedef
kitleleri de yine üniversite öğrencileridir. Hem kavramsal olarak hem de uygulamada katılımcı
radyolardır; çünkü öğrencilerin üretim ve yönetim aşamalarına katılmalarına olanak sağlar. Bu
haliyle, öğrencilerin kamusal yaşamlarının da gelişmesine imkân verir. Üniversite radyoları
topluluk radyolarıyla uyum sağlar (Wallace, 2008: 44).
Alternatif radyo yayıncılığı, bir tür kamusal yayıncılık biçimi olarak alternatif ve demokratik bir
söylem kullanır. Alternatif radyolar, hükümetin etki alanı dışında yayınlarını sürdüren, ticari
amaç gütmeyen radyolardır. Bu tür radyoların çalışanları gönüllülerden oluşur (Birsen, 2011:
20). Yine bir alternatif yayıncılık örneği olan topluluk yayıncılığını ise tek bir tanımla ifade etmek
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güç olduğundan kavramın içi çeşitli kaynaklarda ‘küçük ölçekli’, ‘yerel’, ‘alternatif’, ‘bağımsız’
ya da ‘özgür’ gibi tanımlamalarla doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak tüm bu tanımlamalar,
topluluk yayıncılığını ifade etmede belirli noktalarda eksik kalır. Örneğin, yerel yayıncılık, yerel
otoriteler

tarafından

kontrol

edildiğinde

ve

ticari

faaliyetlerde

bulunduğunda

merkezileşebilmektedir. Bu bakımdan, topluluk yayıncılığını tanımlayan kilit ifade “topluluk
tarafından topluluk için” yayıncılıktır. Topluluk radyosu, topluluk tarafından yönetilerek, yine
aynı topluluğa hizmet etmelidir. Topluluk radyoları, diğer yayıncılık uygulamalarının aksine,
dinleyicilerini hem özne hem de katılımcı olarak konumlandırır (Fraser&Restrepo Estrada,
2001: 4). Bu yaklaşım, katılımcı üretim sürecini besler, hitap edilen topluluğun gerçek
meselelerinden uzaklaşılmasını önler. Topluluk yayıncılığında, dinleyicilerin program içerikleri
üzerindeki söz sahipliği diğerlerine göre çok daha fazladır ve bu söz sahipliğine giden kanallar
çeşitli ve daha açıktır.
Timisi (2005: 74), topluluk radyolarını hem coğrafi yerellik hem de toplumsal yerellik temeline
oturtarak açıklar. Topluluk radyoları; bağışlar, hükümet yardımları ve yerel vergilerden
gelirlerini sağlayan, belirli bir coğrafi bölgeye ya da ortak düşünce ve değerlere sahip toplu ya
da dağınık gruplara seslenen radyolardır. Bu radyolar arasında dinsel topluluklar, etnik gruplar
ve kadınlar tarafından sahip olunan ya da işletilenler başta gelir. Her ne kadar pek çok ülkede
topluluk radyo yayıncılığının operasyonel ve hukuksal uygulamalarında farklılıklara rastlansa
da Timisi’nin tanımındaki hükümet yardımları ve yerel vergiler; ancak demokrasisi güçlü
gelişmiş ülke örneklerinde, topluluk yayıncılığının özgür doğasına zarar vermeyen unsurlar
olabilir. Topluluk radyolarının yaygın medyanın temsil etmekte isteksiz ya da yetersiz kaldığı
konuları ya da toplulukları temsil etmesi gerektiğinden, mali açıdan özerk olması son derece
önemli bir konudur.
Katılımcılık odaklı alternatif medya söz konusu olduğunda, katılımcıların güçlü ve dönüştürücü
deneyimleri, hegemonik güç yapısına bir direniş biçimi olarak önemli bir yer tutar. Diğer bir
deyişle, alternatif içerik veya üretim süreci, bu tür medya uygulamalarının amacı olarak
değerlendirilir (Guo, 2015: 113). Topluluk radyoları, varlık süreci boyunca, yaygın medyadan
farklılaşmak adına sürekli bir mücadelenin içinde olmuştur. Bu mücadelede topluluk
yayıncıları, ekonomik baskılara rağmen, daha geniş bir kitleye ulaşarak gelirlerini artırma
çabası yerine, sorumlu olduğu, hitap ettiği kitlenin beklentilerini ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayarak hizmet etmeyi temel hedefleri arasında görür. Üniversite radyolarının genel
doğası ve sorumluluklarına yönelik açıklamalar dikkate alındığında bu radyoların da ticari,
yaygın radyolarla benzer özellikler göstermesi yerine onlardan farklılaşması ve tıpkı topluluk
radyolarında olduğu gibi alternatif bir misyon üstlenmesi gerektiği ortaya çıkar. Nihayetinde
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tüm okul radyoları öğrenci odaklı ve eğitim-öğretim süreçlerinin merkezinde ise bu radyoların
da sorumlu olduğu topluluğun kimler olduğu çok açıktır.
Dahası, evrensel, demokratik bir yaklaşımda, özgür düşünce ve bilimin merkezi konumunda
görülen üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren radyoların, üniversite kaynaklarıyla olan
organik bağının, alternatif yayıncılık ya da topluluk yayıncılığının katılımcı ve demokratik
yapısıyla bütünleşik biçimde faaliyetlerini yürütmesi bu radyolardan beklenen önemli bir
misyondur. Bununla birlikte, üniversitelerin birer eğitim-öğretim merkezi olmasından dolayı,
üniversite bünyesindeki radyoların tarihsel sürecinde benimsediği ve uygulamaya koyduğu ilk
ve en temel yaklaşım ‘eğitim’ olmuştur.
Akademi ile radyonun iş birliği, tüm dünyada eğitim uzmanları tarafından da önemsenen bir
konudur. Üniversite radyolarının gelişmiş ülkelerde eğitsel yaklaşımla topluluk radyosu örneği
sergilemesi

tesadüf

değildir.

Üniversite

bünyesinde

çalışan

akademisyenler

ve

araştırmacıların yine üniversite bünyesinde işletilen radyo ile olan iş birlikleri ve ortak
çalışmaları niteliksel açıdan radyonun ve dinleyicilere sunulan çıktıların çok daha etkili ve
verimli olmasını sağlayacaktır.
Smith (2013), 2. Dünya Savaşı sonrası BBC yayınları üzerinden verdiği örneklerde,
akademisyenlerin radyo aracılığı ile bilgiyi toplumla paylaşmalarının önemine vurgu yapar.
Smith, nitelikli bilgiyi radyo teknolojisi ve uzman akademisyenlerin iş birliği ile topluma
ulaştırmanın etkisinin önemsenmesi gerektiğini hatırlatır. Radyonun ‘tamamlayıcı üniversite’
rolüyle geçmiş yıllardaki etkisine dikkat çeker. Bununla birlikte, akademisyenlerin program
içeriklerindeki daha az didaktik daha fazla sohbete dayalı varlıklarının çok geniş çerçevede
toplumun bilgilendirilebilmesini sağladığından söz eder. Akademisyenler bilgi ve fikirlerini,
radyo yayınları aracılığı ile paylaşarak, entelektüel rollerini daha da genişletmiş ve geleneksel
sınıf ortamının çok ötesine taşımışlardır. Smith'e göre, BBC radyo yayınları bu konuda da
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Smith’in verdiği örnek ve topluluk yayıncılığının alternatif, demokratik, katılımcı ve etkileşimli
doğasına yönelik yapılan vurgular, bu radyoların kamusal alan kavramıyla olan ilişkisi üzerine
düşünmeyi de gerektirir. Radyo, özellikle ilk yıllarında geniş kitlelerin en önemli haber ve bilgi
kaynağı iken bugünün teknolojilerinin dönüştürdüğü yeni radyo yayıncılık modelleri, radyoyu
bir kamusal alan olarak konumlandırma konusunda eskisinden daha fazla imkân sunar.
Topluluk radyolarının kamusal alan kavramı ile olan ilişkisini kurarken; tek, her şeyi kapsayan
kamusal alan fikrini benimsemek yerine, benzer kültürel geçmişe sahip katılımcıların kendileri
18

için önem arz eden konularda ve çıkarlarla ilgili etkinliklerde bulunduğu bir dizi paralel ve
örtüşen kamusal alanlar üzerinde düşünmemiz gerekir. Bu şekilde, katılımcılar kendi söylem
biçimlerini dile getirir ve daha sonra kültürel çeşitlilik çizgileri boyunca etkileşime girebilecekleri
daha geniş bir kamusal alana neden olan meselelerde kendi konumlarını oluştururlar (Avison
ve Meadows, 2000: 351-53; Fraser, 1993; 13).
Üniversite radyolarının topluluk radyoları olarak değerlendirildiği bir durumda, bu radyoların
kamusal alana dönüşebilme potansiyeline yönelik unsurları üzerine çeşitli fikirler ortaya
atılmıştır. Habermasçı kamusal alan kavramına göre incelenen Massachusetts Amherst
Üniversitesinin okul radyosunun etkili yerel bir kamusal alan oluşturduğuna yönelik bir kanıya
varılmıştır. Hem eğitim hem de bir oyun alanı olarak nitelendirilen Massachusetts Okul
Radyosu, 1940’larda AM frekansında deneme yayınlarına başlamış olan melez (hibrid) bir
radyo olarak hem tipik bir öğrenci uygulama radyosu, hem tüm unsurlarıyla aktivist grupların
topluluk radyosu hem de ticari faaliyetleri de olan bir radyodur. Radyo, insanların pek çok farklı
konuyu tartışmak için bir araya geldiği, yayınlarında her sesin ve fikrin temsil edildiği ya da
eleştirildiği bir kamusal alan özelliği gösterir. Pek çok topluluk radyosunda olduğu gibi alternatif
yerel topluluk müzikleri, radyonun müzikal içeriklerinin önemli bir kısmını oluşturur (Wallace,
2008).
İlgili literatür incelendiğinde, dünyadaki topluluk yayıncılığının tanımı ve uygulamaları ile
üniversite radyolarının tanımı ve uygulamaları arasında pek çok benzerlik olduğu
görülmektedir. Üniversite radyoları, çoğu durumda öğrenci topluluğu radyosu olarak
nitelendirilse de farklı ülkelerde birbirinden farklı uygulamalara rastlamak mümkündür. Bu
nedenledir ki bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki üniversite radyoları incelenirken, bu
radyoların katılımcı, demokratik, tamamlayıcı eğitsel ve alternatif olma rolü ve potansiyeli her
aşamada önemsenmiş ve sorgulanmıştır.
2. AMAÇ VE YÖNTEM
2.1 Çalışmanın Önemi ve Amacı
Radyo, bir noktadan geniş kitlelere ulaşabilen, öncül ve dönüştürücü gücü, rolleri olan, tarihsel
değere sahip önemli bir kitle iletişim aracıdır. Buna karşın, geçen yıllar içerisinde yeni
teknolojilere karşı direnemeyip dönemsel olarak popülerliğini yitirse de özellikle dijital
teknolojilerin

yaygınlaşması

ile

birlikte,

sesli

anlatılara

duyulan

ihtiyacın

arttığı

gözlemlenmektedir (bkz. MacLennan, 2018). Türkiye’de niceliksel bakımdan radyonun varlığı
hatırı sayılır bir noktada olmasına karşın, nitelik tartışmaları sürekli olarak devam eder. Radyo
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yayıncılığı alanında, uygulamadaki nicel üstünlük akademik üretime yansımamakta ve iletişim
disiplinleri arasında ‘radyo’ ihmal edilen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (bkz. Tufan,
2019). Radyo yayıncılığı alanının çok önemli bir parçası olan üniversite radyo yayıncılığı hem
eğitsel yönü hem de alternatif olma sorumluluğu gereği akademik açıdan önemli bir konudur.
Üniversite radyolarının ülkemizdeki mevcut uygulamalarının detaylarını bilmek ve yaşanan
aksaklıklara yönelik öneriler sunmak çalışmanın önemli gerekçelerindendir.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversite radyo yayıncılığının, yayıncılık faaliyetlerine
yönelik amaçlarını, hedeflerini, genel yayın politikalarını, programların analizi yoluyla genel
yayın türlerini, müzikal tercihlerini, kurumsal organizasyon yapısını, teknik-teknolojik
yeterliliklerini ve yasal boyutlarını inceleyerek, ortaya çıkan sorunlar ve olanaklar üzerinden
Türkiye için ideal bir üniversite radyosu modeli ortaya koymaktır. Teknoloji, insan kaynağı,
kurumsal yapı, finansal yapı ve içerik üretimi gibi değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin
incelenmesi sonucunda üniversite radyolarının, diğer yayıncılık türlerinden ayrıştığı noktaları
tespit etmek ve ne oranda alternatif yayıncılık pratiklerine sahip olduklarını anlamak,
araştırmanın bir diğer amacıdır.
Bu kapsamda başlıca somut hedefler aşağıdaki gibidir;
- Üniversite radyolarının yasal durumu, kurumsal yapısı ve teknik-teknolojik açıdan işletme
faaliyetlerine yönelik sorunlarına çözüm önerileri sunmak,
- Üniversite radyolarının yaygın, popüler radyolardan ayrışan yönlerini daha işlevsel hale
getirecek somut yöntemler ortaya koymak,
- Üniversite radyolarının alternatif yayıncılık uygulamalarına yönelik içerik ve faaliyetlerini
saptayarak, bu uygulamaların daha da geliştirilmesi için öneriler sunmak,
- Üniversite radyolarına, alternatif yayıncılık kapsamında demokratik ve katılımcı kültürü
geliştirecek öneriler sunmak,
- Türkiye’deki üniversite radyolarının çok yönlü incelenmesinin sonucunda elde edilen verilerle,
yayıncılık faaliyetlerini daha ileri aşamalara taşıyacak yolları bulup, bunları paydaşlarla
paylaşmak.
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2.2 Araştırma Soruları
Araştırma soruları, 4 temel varsayımdan yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bunlar;
1) Üniversite radyoları, alternatif yayın olanaklarına sahip katılımcı ve demokratik birer kitle
iletişim aracıdır.
2) Üniversite radyoları, öğrenci ve akademi odağında biçimlendiğinden eğitsel misyona
sahiptir.
3) Üniversite radyoları, aynı zamanda radyo yayıncılık pratiklerinin öğretildiği bir okul
olduğundan, sektörü yönlendirme kapasitesine sahiptir.
4) Üniversite radyolarının teknik-teknolojik altyapısı, finansal yapıları ve bir işletme olarak
örgütlenme biçimi ile içeriklerin çeşitliliği ve yapılandırılması arasında bir ilişki söz
konusudur.
Buradan hareketle, Türkiye’deki üniversite radyo yayıncılığının genel görünümünü ortaya
koyarak, sorunlar ve olanaklar üzerinden bir model geliştirmek ve teknoloji, insan kaynağı,
kurumsal yapı ve içerik üretimi arasındaki ilişkiyi incelemek için tasarlanan temel araştırma
soruları aşağıdaki gibidir:
1) Türkiye’deki üniversite radyolarının teknik-teknolojik kapsamı ne boyuttadır?
2) Türkiye’deki üniversite radyolarının finansal yapısı nasıldır?
3) Türkiye’deki üniversite radyolarının biçim ve içeriğe yönelik uygulamaları nelerdir?
4) Türkiye’deki üniversite radyolarının sorunları nelerdir?
5) Türkiye’deki üniversite radyolarının yaygın radyo yayıncılık uygulamalarından ayrıştıkları
noktalar nelerdir?
6) Türkiye’deki üniversite radyoları, alternatif yayıncılık ya da topluluk radyosu olma özelliği
göstermekte midir?
7) Türkiye’deki üniversite radyolarının eğitsel, akademik misyonuna yönelik çalışmaları
nelerdir?
2.3 Veri Toplama Araçları
Çalışma, betimsel araştırmaya dayalı, derinlemesine görüşmelerin yer aldığı niteliksel analiz
yöntemiyle yürütülmüştür. Bu analiz yönteminde, “elde edilen veriler, daha önceden belirlenen
temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara
göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar
dikkate alınarak da sunulabilir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin
görüşlerini çarpıcı biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür
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analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya
sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık biçimde betimlenir. Daha
sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve
birtakım sonuçlara ulaşılır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 224). Nitel analiz sürecini üç aşamada
değerlendiren Dey (1993), veri analizi sürecini, betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme
olarak üç aşamada değerlendirir. Betimleme sürecinde üzerinde çalışılan konunun temel
özelliklerinin yazılı olarak ifade edilmesi söz konusudur ve üzerinde çalışılan olgunun eksiksiz
ve kapsamlı biçimde betimlenmesi büyük önem taşır. Sınıflandırma aşamasında araştırmacı,
verileri amaca uygun belirli konular etrafında sınıflandırarak karşılaştırır ve değişkenler
arasındaki ilişkiyi inceler. Araştırmacı, son aşamada ise değişkenler arasında bağlantılar
kurmaya çalışarak, anlamlı sonuçlar elde etmeye çabalar.
Bu projenin ön araştırması, proje yürütücüsü Fırat Tufan tarafından, TÜBİTAK-BİDEB 2219
Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, 1 Şubat - 30 Eylül 2017 tarihleri
arasında, Dr. Tom Morton’un danışmanlığında Avustralya, Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, katılımlı gözlem süreci sonrasında hazırlanan soru
formları aracılığıyla dört farklı şehirden altı eğitsel tabanlı üniversite bünyesindeki topluluk
radyoları sorumlularıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Veri toplanan radyolar; Sydney
Teknoloji Üniversitesi ve Macquarie Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten eğitsel
lisanslı bir topluluk radyosu olan 2SER, Newcastle Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini
yürüten genel lisanslı bir topluluk radyosu olan 2NUR, ilk lisansını Royal Melbourne Teknoloji
Enstitüsü bünyesinde almış olan eğitsel lisanslı topluluk radyosu 3RRR, yine Melbourne’den
genel lisanslı topluluk radyosu 3CR, Curtin Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten
eğitsel lisanslı topluluk radyosu CURTIN ve yayınlarını Sydney Üniversitesi bünyesinde
yürüten, bir öğrenci uygulama ve topluluk radyosu olan SURG’dur. Çalışmanın TÜBİTAK
başvuru numarası 1059B191600435’tir. Çalışma ayrıca, Peter Lang yayınevi tarafından
“Interactive Practices on Educational Radio” ismiyle kitap olarak da yayımlanmıştır.
Projenin Türkiye incelemesinde ise Türkiye’de bulunan üniversite radyoları nitel araştırma
yöntemi kapsamında incelenmiştir. Öncelikli olarak üniversitelerin web siteleri aracılığı ile
bünyelerinde bulunan radyolar tespit edilmiştir. Tespit aşamasında, araştırma evreninde
bulunan tüm radyolar karasal, uydu ya da web yayını gibi herhangi bir kategoriye sokulmadan,
yalnızca bir yayın mecrasından aktif faaliyet gösterip göstermediği dikkate alınarak seçilmiştir.
Bu ön inceleme sonucunda, Türkiye’de aktif yayın yapan 60 üniversite radyosu olduğu
saptanmıştır. Yasal izin belgesi talebi için ilgili üniversitelere gönderilen resmi yazının
sonucunda güncel durumda toplam 9 üniversitenin radyosunun çeşitli gerekçelerle
(yayınlarının düzensiz olması, radyonun bir sorumlusunun olmaması, üniversitelerin bölünme
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sürecindeki belirsizliği gibi...) aktif yayın yapamadığı öğrenilmiş ve bağlı oldukları kurumlarca
araştırmaya uygun bulunmadıkları için örneklemden çıkarılmıştır. Düzenli yayın yaptığı tespit
edilen 50 civarında radyodan, temsil kabiliyetleri dikkate alınarak 34 üniversite radyosu
örnekleme dâhil edilmiştir. Örnekleme dâhil edilen radyoların temsil kabiliyetlerine yönelik
seçilme gerekçelerine dayanak oluşturan unsurlar; bulundukları il (bölgesel temsil), bağlı
oldukları üniversite (devlet-vakıf), bağlı oldukları üniversitenin bünyesinde bir iletişim
fakültesinin ya da okulunun bulunup bulunmadığı, doğrudan bağlı oldukları birim (rektörlük,
dekanlık, öğrenci kulübü vs. gibi) ve 2000 yılı öncesi ve sonrası varlık durumlarıdır.
Örneklemde bulunan radyoların listesi aşağıdaki gibidir;
Tablo 1: Araştırma Kapsamında İncelenen Radyolar
ÜNIVERSİTE
Adıyaman Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi

RADYO
Radyo ADYÜ
Radyo A

Ankara Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
(Gazi
Üniversitesi)
Atatürk Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi

Radyo İLEF
Radyo AHBV (Radyo
Gazi)

Çanakkale
18
Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi

Radyo ÇOMÜ

Mart

Radyo Üniversite
BAU Radyo
Beykent Radyo

Radyo Üniversite
Radyo Kampüs Ege

Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi

Radyo OGÜ

Harran Üniversitesi

Kampüs FM

Hitit Üniversitesi

Radyo Hitit

İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi

Radyo Arel
Radyo Aydın

Radyo Fırat
Kampüs FM

ÜNIVERSİTE
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi

RADYO
Radyo Vesaire
İTÜ Radyosu

Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kütahya
Dumlupınar
Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

Radyo Kİ
KU Radyo
Radyo Dumlupınar

19 Mayıs Üniversitesi
Ortadoğu
Teknik
Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Sivas
Cumhuriyet
Üniversitesi
Süleyman
Demirel
Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi

Radyo İletişim
Radyo KTÜ

Mersin
Üniversitesi
Radyosu
OMU Radyo
Radyo ODTÜ
Radyo ÖzÜ
Radyo Üniversite
CU Radyo
Radyo SDÜ
Radyo NKÜ
ÜÜ Radyo
radYU

Araştırma kapsamında, 34 üniversite radyosunun sorumlularına, sorumlu oldukları radyoların
olanaklarını ve sorunlarını saptamaya yönelik bazı sorular sorulmuştur (bkz. Ekler, s.230).
Soruların yanıtları, derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak 20 üniversite radyosunun
katılımcısı ile yüz yüze, 14 üniversite radyosunun katılımcısı ile ise telefon ya da uzaktan
görüntülü görüşme aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmacılar, yerinde inceleme yapılan 20
radyoyu aynı zamanda gözlemleyebilmiştir.
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Gözlem ve görüşme gibi nitel veri toplama teknikleri, olayları, olguları, algıları ve eğilimleri
doğal ortamlarında gerçekçi ve kapsamlı biçimde ele aldığı için güvenilirliği yüksek kabul
edilmekte ve bu tekniklerin esnek yapısı geçerliliğin sağlanması açısından da araştırmacının
elini güçlendirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39, 256). Bununla birlikte, gözlem ve
görüşmeler, sürece katılanların görüşlerini de yansıttığından, araştırmacıya zengin bir bakış
açısı sunar (Newcomb ve Lotz, 2002: 72).
Çalışma kapsamında, bir radyonun; genel yayın politikası, program türleri, müzikal tercihleri,
kurumsal organizasyon yapısı, teknik-teknolojik yeterlilikleri, insan kaynağı, yasal yapılanma
biçimleri ve finansal yapıları, o radyonun niteliğine etki eden bağımsız değişkenler olarak
değerlendirilmiş ve çalışmanın sorunsalında bu unsurlara yanıt aranmıştır.
Daraltılmış örneklemde seçilen 11 üniversite radyosunun genel program yapım unsurlarını
tespit etmek amacıyla, bu radyolarda yayınlanan bazı program içerikleri, söz ve müzik
unsurlarına göre ayrıca analiz edilmiştir. Radyo programlarının söz ve müzik unsurlarına
yönelik gerçekleştirilen betimsel analiz, programların yapım unsurlarını ve dolayısı ile o radyo
istasyonunun türünü de ortaya koyacağından (bkz, Aziz, 2007: 67-68), radyonun genel
yapısını kategorize etmek için beyan usulünden daha rasyonel sonuçlar ortaya koymuştur.
Program içerikleri, söz ve müzik unsurlarının programda kapladığı süre bakımından incelenen
radyolar; DR1, DR2, DR3, DR8, DR9, DR10, DR17, DR18, DR19, VR1 ve VR8 olarak
kodlanan radyolardır. Bunun yanı sıra, bu programların içerikleri, yaygın kabul edilen program
türleri dikkate alınarak kategorize edilmiştir. Analize tabi tutulan programlar, arşiv
programlarının kaydını düzenli olarak tutan ve bu program kayıtlarını araştırmacılarla
paylaşmakta sakınca görmeyen radyo ve temsilcilerine aittir.
Proje

öneri

formu

ve

öngörülen

iş

paketlerinden

farklı

işleyen

süreç

ve

uygulamalar/nedenleri:
Proje öneri formunda, araştırmanın yöntemi ve veri toplama araçlarına yönelik öngörülen süreç
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
“Proje sürecinde, ana kümede bulunan 51 radyonun tümünün yöneticilerine, telefon ya da e-posta yoluyla
ulaşılarak, sorumlu oldukları radyoların teknik-teknolojik altyapılarını, genel yayın politikalarını, müzikal
tercihlerini ve kurumsal organizasyon yapısını saptamaya yönelik hazırlanan yapılandırılmış soru formları
ile ulaşılacaktır (İP1). Bu sorulara verilecek yanıtlardan elde edilen veriler, ilgili radyoların teknik-teknolojik
altyapıları, genel yayın politikaları, müzikal tercihleri ve kurumsal yapılanma modeli ile ilgili genel
durumlarını yansıtacaktır (İP2, İP3). Daha detaylı veriler elde etmek amacıyla ana kümeden; program sayı
ve çeşitlilikleri, devlet-vakıf üniversitesi temsili, yayın teknikleri (karasal, web, uydu) ve bağlı oldukları idari

24

birim gibi kıstaslar göz önüne alınarak seçilen 14 farklı üniversite radyosunun yönetici ve programcılarıyla
yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir (İP4, İP5). Katılımlı gözlem ve yüz yüze
derinlemesine görüşmeler yoluyla, araştırmanın ilk aşamasında 51 radyonun yöneticisiyle gerçekleştirilen
telefon ya da e-posta görüşmelerinde/yazışmalarında detaylandırılamayan unsurlara ulaşılması
planlanmaktadır.”

Projenin uygulanması aşamasında ise yarı yapılandırılmış soru formları ile 34 radyonun
katılımcısı/katılımcıları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Proje önerisinde 14 üniversite
radyosu ile planlanan yüz yüze görüşme sayısı 20 radyoya çıkarılmış ve Geray’ın da
vurguladığı gibi (bkz. Geray, 2017: 157-168) en az 50 dakikanın üzerinde gerçekleşen
derinlemesine yüz yüze görüşmeler aracılığı ile elde edilecek verilerin niteliği ve çeşitliliği
artırılmıştır.
Projenin ilk ayında planlanan ‘yapılandırılmış soru formlarının hazırlanması’ aşamasında (İP1),
yapılandırılmış sorulara telefon ya da e-posta yoluyla verilecek yanıtların eksik kalma olasılığı
ve araştırmanın kapsamını yeterince karşılayamayacağı görülmüş, bu sebeple tüm sorular yarı
yapılandırılmış olarak tasarlanmış ve örneklem grubunun büyük çoğunluğuna yüz yüze
ulaşılmasına karar verilmiştir. Proje öneri aşamasında 33 üniversite yönetiminden
araştırmanın yapılmasına dair yasal izin belgesi alınmış; proje başvurusunun onaylanması
sonrasında yasal izin belgesi talebine gelen yanıtlar azalmaya başlamıştır. Yasal izin belgeleri
ve görüşme onayları alınan 34 radyonun, içerik ve biçimlerine yönelik çeşitli unsurlara göre
(program sayı ve çeşitlilikleri, devlet-vakıf üniversitesi temsili, yayın teknikleri -karasal, web,
uydu- ve bağlı oldukları idari birim gibi kıstaslar) yeterli çeşitliliği sağladığı da görülmüştür.
Projenin ilk 3 iş paketinde önerilen süreler, 14 yerine 34 olarak gerçekleşen derinlemesine
görüşmelerin

yapılması,

kayıtların

deşifresi,

verilerin

tasnifi

ve

analizi

amacıyla

değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında, Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunan 21 farklı şehrinden 25 devlet
üniversitesi ve 9 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 34 üniversite radyosunun katılımcılarıyla
yüz yüze, telefonla ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme, görüşülen
katılımcı sayısı ve görüşme yöntemine bağlı olarak 50 dakika ile 2 saat arasında
gerçekleşmiştir. Görüşmeler, 20 üniversite radyosunun katılımcısı ile yerinde yüz yüze, 14
üniversite radyosunun katılımcısı ile ise telefon ya da uzaktan görüntülü görüşme aracılığı ile
gerçekleştirilmiştir. Görüşülen radyoların bağlı oldukları idari birimlerde farklılaşmalar olmakla
birlikte (bkz. 3.4.1.), bu radyoların 24’ünün bulunduğu üniversitede bir iletişim fakültesi
bulunmakta, diğerlerinde bulunmamaktadır.
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Görüşme yapılan katılımcılar, radyonun uygulayıcı yetkilileri, sorumluları ve çalışanları olup,
radyoların idari yapılanmasına göre değişmekle birlikte, kiminde tek katılımcı kiminde birden
fazla katılımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Radyoların çoğunlukla mevcut sorumlu ve
çalışanlarıyla görüşülmüş, gerektiğinde -çok az sayıda radyo için- radyonun daha önceki
sorumlularına da ulaşılmıştır. Görüşme gerçekleştirilen 3 radyonun katılımcısı yalnızca
öğrencilerden oluşurken, diğerlerinde, başta akademisyenler, daha sonra idari personeller ve
öğrenciler bulunmaktadır.
Örneklemde bulunan radyolar, DR ve VR harfleriyle kodlanmıştır. DR, devlet üniversitesini, VR
ise vakıf üniversitesini temsil etmektedir. Bulguların kategorize edildiği ve detaylandırıldığı
başlıklarda, radyoların ve dolayısıyla katılımcıların kimliğini korumak için radyo ismi geçen ya
da radyonun kimliğini ortaya koyabilecek yerlere üç nokta (…) konmuştur. Yine, özellikle
görüşmelerdeki birebir alıntılarda, bir bütün olarak devam eden cümlelerin konuyla ilgisi
olmayan yerleri (nidalar, tekrarlar, konu dışı örnekler vb. gibi) atlandığında üç nokta işareti
kullanılmıştır.
Araştırma, görüşülen katılımcıların beyanına dayalı gerçekleştirildiği için katılımcıların
duygusal tepkileri bulgular kısmında yorumlanmamış; ancak bu tepkilerle ilişkilendirilebilecek
beyanlardaki çelişkiler ve bu çelişkilerin olası sonuçları genel yorumlar olarak sonuç kısmında
paylaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bir kısmı, bazı sorulara yanıt vermekten kaçındığı için,
temsil ettikleri radyolar bu çalışmada ilgili verilerden yoksun bırakılmıştır.
Bulguların kategorize edildiği ve detaylandırıldığı aşağıdaki başlıklarda belirli bir konuyla ilgili
benzerlikler ve farklılıklar mümkün olduğunca kategorize edilmeye ve böylece tekrarlardan
kaçınılmaya çalışılmıştır. Ancak bazı katılımcıların bir konudaki benzer bir detayı farklı biçimde
vurgulaması, taşıdığı anlam nedeniyle önemsenmiş ve bu yanıtlar her bir radyo özelinde
yinelenmiştir.
Araştırmanın bulgularını kapsayan her bir başlığın altında gösterilen ve elde edilen verilerin
odağına yönelen görsellerde kullanılan rakamlar, hiyerarşik bir düzeni temsil eder. Şekiller,
‘mindmup.com’ aracılığıyla ve zihin haritalama tekniğinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Araştırma sorularına verilen yanıtların belirli konular etrafında sınıflandırılması sonucunda
oluşturulan başlıklar aşağıda sıralanmıştır.
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3.1 Üniversite Radyolarının Kuruluş Motivasyonu/Varlık Nedeni
Örneklemde bulunan radyoların katılımcılarına radyonun kuruluş motivasyonunun/amacının
ne olduğu sorusu sorulmuştur. Alınan yanıtlar aşağıdaki gibidir:
DR2, DR4, DR8, DR9, DR12, DR14, DR16, DR18, DR19, DR20, DR22, VR4, VR5, VR7 ve
VR8 katılımcıları, radyonun kurulmasına yönelik temel motivasyonun ‘üniversite bünyesinde
bir iletişim fakültesinin bulunması’, radyonun en önemli kuruluş amaçlarından birinin ise
‘iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı yayıncılık eğitimlerine yönelik bir
laboratuvar işlevi görmesi’ olduğunu dile getirmişlerdir. Yine benzer biçimde; DR7, DR10,
DR13, DR17 ve DR25 katılımcıları radyonun medya, iletişim ve yayıncılık eğitimi alan meslek
yüksek okulu ya da elektrik-elektronik bölümü/fakültesi öğrencilerinin uygulamalı mesleki
becerilerini geliştirmek amacıyla bir meslek edindirme laboratuvarı olarak işlev gördüğünü
beyan etmişlerdir.
DR13, DR19, DR24, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6 ve VR9 katılımcıları, radyonun öğrenciler için
önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu öne çıkarırken, DR17, VR1, VR3 ve VR7 katılımcıları,
radyonun kurulmasında öğrencilerden gelen taleplerin etkili olduğuna vurgu yapar.
Radyoların kuruluş motivasyonu ve varlık nedenlerinin neler olduğuna dair verilen yanıtlarda;
radyonun ‘yerel halk ile üniversite arasında köprü olması’, ‘üniversitenin dışa açılan kapısı’ ve
‘üniversitenin kurumsal kimliğine/imajına yönelik bir araç olması’ gibi argümanlar DR6, DR8,
DR12, DR17, DR21, DR22, DR23, DR24, DR25 ve VR6 katılımcılarının ortak görüşlerinde öne
çıkar.
DR5 katılımcısı, üniversitenin bir iletişim fakültesi olmamasına karşın bünyelerinde bir radyo
kurulmasının nedenini, bulundukları şehrin özel konumuyla açıklar:
“… bir üniversite şehri… çok fazla öğrencisi var. O yüzden özel radyolar … çok önceden
başladı yayına ve çok da fazla ilgi gördü. O yüzden üniversitelerin radyolara bakışı bir anlamda
biraz daha açıktı… mesela o dönemki rektör dedi ki biz bir radyo, bir televizyon kuralım.”
DR6 katılımcısı ise üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi bulunmamasına karşın radyonun
kuruluş amacını şu ifadelerle açıklar:
“… sadece birilerine eğitim vermek amacıyla değil halkı da bilinçlendiren, halkla üniversite
arasında organik bir bağ kuran araç olması amacıyla kuruldu bu radyo.”
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DR8 katılımcısı, radyonun geçmişte doğrudan iletişim fakültesi dekanlığına bağlı olduğunu,
bugün yine hem mekânsal hem de aracı bir yönetim kademesi olarak dekanlıkla ilişkilerinin
güçlü olduğunu; ancak radyonun rektörlüğe bağlı bir üniversite radyosu olarak üniversitenin
kurumsal kimliğine yönelik yayınlarında hem üniversiteyi hem de fakülteyi öne çıkaracak bir
yaklaşımlarının olduğunu söyler.
DR9 katılımcısı ise, radyonun yeniden yapılanma sürecindeki atılımda dönemin rektörünün
radyoya verdiği önemin büyük olduğunu dile getirir. Katılımcı, yönetim tarafından radyonun
öğrenci odaklı bir radyo olarak tasarlandığını, iletişim fakültesinin bu süreçte rolünün önemli
olduğunu; ancak radyonun bir fakülte radyosundan çok tüm okulun öğrencileri için işlev gören
bir radyo olduğunu belirtir.
DR11 katılımcısı, radyonun üniversitenin müzik bölümü hocalarının okul kantinlerinden müzik
çalınmasını talep etmesi sonucunda, bu fikri projelendirmeleri ve okulun bilimsel araştırma
proje birimine sunmaları sonucunda kurulduğunu, kurulduğunda öncelikli amacının eğitimöğretim olmadığını vurgular. Katılımcı, hocaların bu fikri projelendirmelerindeki önemli bir
sebebin, akademik puan kazanma istekleri olduğunu öne sürer. Katılımcı, kurulduğu ilk yıl
radyo ile kimse tarafından ilgilenilmediğini, meslek yüksek okulu bünyesinde medya ve iletişim
programının açılması sonrasında bu birime devredildiğini dile getirir. DR11 daha sonraları,
meslek yüksek okulu bünyesinde, bir meslek edindirme aracı olarak görülmüş ve bu yönde
yapılandırılmıştır. Katılımcı, karasal yayın başvurularını yaptıklarını ve yakın bir gelecekte
sürecin tamamlanarak karasal yayına geçeceklerini ifade ederken, radyonun İnternet üzerinde
yalnızca müzik yayını yaparak geçirdiği süreyi şöyle değerlendirir:
“Sonra araştırdık… Eğitim kurumları yayın yapabilir dendi ama anten verici almak gerek dendi.
Bu süreçleri tamamladık bir ay içerisinde karasal yayına başlayacağız. 2018 yılında öğrenciler
için çok güzel test oldu, çünkü kimse dinlemiyor. Sadece ana babasına haber veriyor, oradan
dinletiyor. Motivasyonu arttığı gibi ailesinin de inancı artıyor. Burası MYO ve halkın bakışı
malum. Ailesi uzaklardan evladının sesini duyabildi bu sayede. Hem de bölümün reklamı
oluyordu, sosyal medyada da kullanıyoruz. Yüksek puanla isteyen öğrenciler artıyor. Ailenin
gözünde motive oluyor.”
DR11 katılımcısı, radyonun mevcut durumda yarattığı motivasyonu ve varlık nedenini bu
argümanlarla değerlendirirken, şu an için deneme amacıyla İnternetten zaman zaman kapalı
devre yayınlarına devam ettiklerini; ancak karasal yayın sonrası İnternet üzerinden yayınlarını
sonlandıracaklarını dile getirir.
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DR12 katılımcısı, radyonun iletişim fakültesine bağlı bir uygulama laboratuvarı olarak işlev
görmesinin yanı sıra, üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, toplumu bilgilendirmek,
şehir ve üniversite arasındaki bağı güçlendirmek, üniversitenin halkla ilişkiler çalışmalarıyla
yürüttüğü tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak ve toplum ile üniversite arasındaki bağı
kuvvetlendirmek amacıyla yayınlarını sürdürdüklerini de ekler.
DR13 katılımcısı, radyonun öğrencinin kendini geliştirmesine ve sosyalleşmesine yardımcı
olduğunu belirtmekte, öğrencinin dışarıda zaman geçirmek yerine radyoda program öncesi bir
şeyler okuyarak, araştırma yaparak zamanını geçirmesinin onlara çok daha fazla fayda
sağladığını gözlemlediklerini dile getirir.
DR17 katılımcısı, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi bulunmamasına rağmen radyonun
bir diğer varlık nedenini, dönemin yöneticilerinin radyo aracılığıyla üniversite ile yerel halk
arasında bir iletişim kurma fikrini önemsemeleriyle açıklar. Bugün radyonun en önemli rolünün,
üniversite ile yerel halkı kaynaştırması ve aralarında önemli bir köprü görevi görmesi olduğunu
hatırlatır. Benzer biçimde DR22 katılımcısı da radyoyu kurarken üniversite yönetiminin bir diğer
amacının da ‘üniversitenin sesini hem kente duyurmak hem de üniversite ile kent arasında
köprü olmak’ amacını vurgulamıştır.
DR19 katılımcısı, öncelikli amaçlarının kitle yayıncılığı olmadığını, öğrencilere radyo
yayıncılığının esaslarını öğretmeyi ve onlara sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlamayı
önemsediklerini belirtir.
DR21 katılımcısı, üniversite yönetiminin ‘üniversiteyi halka tanıtmak amaçlı’ bir radyo kurmak
istemesi ile birlikte yapılan araştırma ve başvurular sonucunda şehrin frekans kapasitesinin
dolu

olması

nedeniyle

kendilerine

tahsis

edilmiş

bir

frekans

üzerinden

yayına

başlayamadıklarını söyler. Katılımcı, bu soruna karşı bulunan çözümü ve radyonun teknik
olarak kurulum sürecini şöyle anlatır:
“… ilk etapta kurulurken her şehirde nüfus bazına kontenjan var biliyorsunuz, radyo frekansı
konusunda, …’da bu doluydu… Biz de haliyle şehirde medya patronlarından biriyle anlaşarak
onun frekansı üzerinden yayına çıkmaya başlamıştık… [frekans bağışlandı mı?] Yani tam
bağışlanmadı, biz sadece onların medya şirketleri ile yaptığımız anlaşma gereği yayının
içeriğini üretiyorduk, 7/24 saat boyunca yayın komple bizdeydi, reklam falan alınabiliyordu
şirket olduğu için ancak tüm reklam gelirlerini de onlar alıyorlardı.”
DR21 katılımcısı, üniversite yönetiminin bir radyo kurmak istemesindeki temel motivasyonu ve
bunu özel bir şirkete ait frekans üzerinden gerçekleştirmesindeki gerekçeyi şöyle anlatır:
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“… şöyle bir kazan-kazan durumu var. Şimdi … küçük bir şehir. Üniversite de devlet kurumu
olduğu için insanlar zaman zaman buraya saldırma ihtiyacı hissediyorlar. Üniversiteden iş
alamadıkları takdirde kara propagandaya girebiliyorlar. Hem üniversitenin dışarıya iyi
tanıtılabilmesi için hem de burası çok iyi bir uygulama alanı [öğrenciler için] yani çift amaçlı…”
DR23 katılımcısı da radyonun yerel halk ile olan iletişimi güçlendirme potansiyeline vurgu
yaparak, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi bulunsa da kuruluş motivasyonunda
fakültenin önemli bir yer tutmadığını ifade eder. Katılımcı, radyonun kuruluş amacını şöyle
anlatır:
“… o zamanın rektörü … hoca çok önemsiyor. O da yerel basınla vesaire ilişkileri iyi,
üniversiteyi basında anlatabilmeyi isteyen biri. Üniversiteyi şehirle özdeşleştirmek, şehirle
bağlantısını kurmak isteyen bir rektördü. Çünkü şöyle bir şey var: bu bölgedeki tek devlet
üniversitesi o zaman için… ilin adını da taşıdığı için şehirle daha sıkı ilişkiler içerisinde olmak
istiyor, şehrin bir marka değeri olmak istiyor. Bu bağlamda da radyo-televizyon faaliyetleri,
rektörlük tarafından epey bir önemseniyor.”
Türkiye’de özel radyo yayıncılığının başlamasından yalnızca birkaç yıl sonra deneme
yayınlarına başlayan DR24, bir grup öğrencinin üniversitelerinde bir radyo yayını başlatmak
istemesi ve üniversite yönetiminin bu fikre olumlu yaklaşması sonucunda ‘üniversitenin
kimliğini daha geniş kitlelere yaymak’ ve ‘öğrencilerin teknik eğitimlerine destek olması’
amacıyla kurulmuş bir öğrenci topluluğu radyosudur. Katılımcı, üniversite bünyesinde bir
iletişim fakültesi bulunmamasına karşın, radyonun öğrencilere profesyonel yayıncılık eğitimi
de sunduğunu ve öğrencilerin hem sosyal anlamda hem de yayıncılık mesleği anlamında
kendilerini geliştirebilecekleri bir alana sahip olduklarını söyler.
Katılımcı, DR24’ün ilk yıllarında tamamıyla üniversite yönetimince kurulduğunu ve yönetildiğini
belirtirken, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi olmaması nedeniyle Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunun uyarısı sonucunda radyonun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
kaldığından söz eder. Katılımcı, radyonun yayınına devam edebilmesi için o dönemde atılan
adımları şöyle anlatır:
“Kapatıldıktan sonra …’nün geliştirme vakfındaki hocaların desteği ile, biliyorsunuz doğrudan
vakfa bağlı olarak da radyo işletilemiyor, bir sermaye bulunarak mezunlardan da destek
alınarak bir şirket alınmış. Anonim şirket kurulmuş. Beş ortakla işe başlanmış. Ortaklar bir gelir
ve kâr elde etme politikası üzerinden yürütmemişler. Gereken destekleri sağlamışlar sadece…
Mezunların da destekleriyle. Ufak bir sermayesi var. O sermaye ile o şirketin satın alınması
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için ufak destekler sağlanmış… iletişim fakültesi kurmak daha zor olduğundan radyo alanında
faaliyet gösteren bir anonim şirket alınarak şirketleşme yoluna gidilmiş.”
DR25 katılımcısı, radyonun ilk olarak üniversitenin meslek yüksek okulu bünyesinde faaliyet
gösterdiğini, iletişim fakültesinin faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte yayınını fakülte
bünyesinde sürdürmeye devam ettiğini ve her iki durumda da radyonun kuruluş amacının
‘üniversitenin kurumsal kimliğini dışarıya tanıtmak’ ve ‘öğrencilere yayıncılık alanında
uygulamalı eğitim alanı sunmak’ olduğunu belirtmiştir.
VR2 katılımcısı, radyolarının kurulduğu zamanlarda da üniversitede iletişim fakültesi
bulunduğunu; ancak bu durumun radyonun kuruluş motivasyonu üzerinde çok büyük etkisinin
olmadığını ifade etmiştir. Katılımcıya göre, bu duruma bir etken de iletişim fakültesinde bulunan
akademisyenlerin radyo konusunda yeterli teknik bilgiye ve donanıma sahip olmamalarıdır.
Katılımcı, radyolarının kuruluş nedenlerini anlatırken yöneticilerin bakış açısıyla ilgili şunları
dile getirir:
“[Yöneticiler] İletişim fakültesi öğrencisi olsun ya da olmasın, [öğrencilerin] buraya gelip
derslerinin dışında bir hobi gibi burada bir zaman geçireceği, kendi merakını giderebileceği, bir
yandan da el yeteneği, konuşma becerilerini geliştireceği yer olmasını istiyor. Bir kişiyi bile
burada eğitsek, teorik eğitim dışında pratikte, bizim için kârdır gözüyle bakıyor. Reklama da
kapalı. Para kazanmıyor. Profesyonel de diyemeyiz tam olarak. Amatör ruhu barındırıyor.
Öğrenci odaklı. Öğrenciyi yakalamak için. Kimse dinlemese bile fark etmez. Önemli olan o bir
kişinin yayın yaparken kendini iyi hissetmesi.”
Katılımcı, üst yönetim tarafından VR2’nin ticarileşmesine hiçbir zaman sıcak bakılmadığını,
reklam alma ve para kazanma kaygısının güdülmediğini, yönetim tarafından çağı yakalamak
adına bir İnternet radyosunun öğrencilerin sosyalleşmesi adına önemli görüldüğünü ifade eder.
Katılımcıya göre, web radyosunun yenilikçi potansiyeli ve karasal yayının getirdiği ek masraflar
ve giderlerin yarattığı baskı, radyonun bugünkü varlık nedenini ortaya koymaktadır.
VR3 katılımcısı, radyonun kurulmasında öğrencilerin taleplerinin etkin olduğunu söyleyerek
radyoyu ‘kurumsal kimliği olmayan bir öğrenci kulübü’ olarak tanımlar ve argümanlarını şu
sözlerle anlatır:
“Radyo biraz daha şey, bir kulüp açıkçası, kopuk bir kulüp. Yani muhtemelen 60 yayıncımız
var yaklaşık. Bir de bunlardan 10 tanesi bile birbirini tanımıyordur diye düşünüyorum. Çünkü,
herkes genelde yayınını yapıyor sonrasında gidiyor. O yüzden tarihçesi hakkında ne benim
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bilgim var ne de muhtemelen yönetim kurulundaki diğer insanların bir bilgisi var. O yüzden
biraz kopuk ve kültürü olmayan bir kulüp diyebilirim.”
Üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi ve meslek yüksek okulunun yayıncılıkla ilgili
programlarının olması VR4’ün bir öğrenci uygulama laboratuvarı olarak kurulmasında etkili bir
unsur olmuştur. Ancak, iletişim fakültesi ile radyo stüdyolarının mekânsal olarak birbirinden
uzak yerlerde oluşu, fakültenin radyo ile olan bağını zedelemiştir. VR4 katılımcısı, radyonun
kuruluşundan birkaç yıl sonra fakülte dekanının alan dışı olması ve bölüm müfredatından radyo
derslerinin çıkarılması sonucunda fakülte ile radyonun ilişkisinin tamamen kesildiğini ve
radyonun meslek yüksek okulu bünyesinde kullanılmaya başlandığını söyler. Ancak, en güncel
uygulamada üst yönetimin radyoyu bir öğrenci uygulama laboratuvarından çok kampüs
radyosu olarak konumlandırma çabası sonucu, radyo merkez kampüse taşınmış ve genel
sekreterlik bünyesinde yayınlarını sürdürmeye başlamıştır.
VR6 katılımcısı, radyonun ticari bir amaç güdülmeden, öğrencilerin sosyalleşebileceği bir
etkinlik alanı olması, iletişim fakültesi öğrencileri için bir eğitim ortamı olması ve okulun
kurumsal imajını destekleyen bir araç olması amacıyla kurulduğunu belirtir.
VR9, bir grup öğrencinin girişimiyle, öğrencilerin sosyalleşmesine ortam sağlayabilmesi
amacıyla kurulmuş bir öğrenci topluluğu radyosudur. Katılımcı, radyonun kuruluş amacını,
‘öğrencilerin yeniliklerden haberdar olması ve müzik yoluyla sınav stresini azaltacak eğlenceli
içeriklerin üretilmesi’ olarak tarif eder. Üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi
bulunmamaktadır.
Radyoların kuruluş ve varlık nedenlerine yönelik verilen yanıtlarda; bu radyoların öğrencilere
uygulamalı bir eğitim ortamı sunması, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri için
olanak tanıması ve eğlendirici özelliği, yerel halkla üniversite arasında bağ kurması,
üniversitenin kurumsal kimliğini/imajını tanıtan bir halkla ilişkiler aracı olması, halkı/toplumu
bilgilendirmesi,

yöneticilerin

radyoya

olan

kişisel

ilgisi,

gelir

getirme

potansiyeli,

akademisyenlerin mesleki yükselmelerine yönelik kişisel çıkarları ve politik bir baskı aracı
olması gibi gerekçeler dile getirilmiştir.
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Şekil 1: Üniversite Radyolarının Kuruluş Motivasyonu/Varlık Nedeni
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3.2 Üniversite Radyolarının Teknik/Teknolojik Altyapısı
3.2.1 Yeterlilikler
Üniversite radyolarının temel teknik ve teknolojik altyapı ve olanakları aşağıdaki
tabloda kategorize edilmiştir.
Tablo 2: Üniversite Radyolarının Teknik-Teknolojik Altyapı ve Olanakları
Teknik-Teknolojik Altyapı/Olanaklar
Radyolar

Yayın Biçimi
Karasal/İnternet

Web
Sitesi

Hosting
Hizmet
Sağlayıcı

Sosyal
Medya
Hesapları

Eşzamansız
Yayın
Olanağı

Mobil
Uygulama
(Radyoya
ait)

DR1

FM/İnternet

Var

Üniversite

Var

Yok

Yok

DR2
DR3

FM/İnternet
FM/İnternet

Var
Yok

Var
Yok

Yok
Yok

Var
Yok

DR4

İnternet

Var

Üniversite
Üniversite
Özel
firma

SAM
Broadcaster
Solea
Radyomatik

Var

Yok

Yok

Solea

Yayın
Otomasyon
Programı

DR5

İnternet

Yok

Üniversite

Yok

Yok

Yok

DR6
DR7
DR8
DR9
DR10
DR11

FM/İnternet
FM
FM/İnternet
FM/İnternet
İnternet
İnternet

Var
Yok
Yok
Var
Var
Var

Var
Yok
Yok
Var
Var
Var

Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Yok

Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Yok

DR12

FM/İnternet

Var

Üniversite
Yok
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Özel
firma

Winamp
benzeri
kendi
yazılımları
Solea
Yok
Solea
RCS
RadioBOSS
Solea

Var

Var

Var

Solea

DR13

İnternet

Var

Üniversite

Var

Yok

Yok

SAM
Broadcaster

DR14

İnternet

Var

Var

Yok

Yok

RCS

DR15
DR16

FM/İnternet
FM/İnternet

Var
Var

Var
Var

Yok
Var

Yok
Yok

Solea
RCS

DR17

FM/İnternet

Var

Var

Yok

Var

Solea

DR18

FM/İnternet

Yok

Var

Yok

Yok

Solea

DR19

İnternet

Var

Var

Var

Var

Solea

DR20
DR21
DR22
DR23

Kapalı Devre
FM/İnternet
FM/İnternet
FM/İnternet

Yok
Var
Var
Var

Var
Var
Var
Var

Yok
Var
Yok
Yok

Yok
Var
Yok
Yok

Yok
Solea
Solea
Solea

DR24

FM/İnternet

Var

Var

Var

Var

Solea

DR25

FM/İnternet

Var

Yok

Yok

Yok

Solea

VR1

İnternet

Var

Var

Yok

Yok

RCS

VR2

İnternet

Var

Var

Var

Yok

Solea

VR3

İnternet

Var

Var

Var

Yok

Yok

VR4
VR5

İnternet
İnternet

Var
Var

Var
Var

Var
Yok

Yok
Yok

Solea
Solea

VR6

İnternet

Var

Var

Yok

Yok

Solea

Özel
firma
Üniversite
Üniversite
Özel
firma
Özel
firma
Özel
firma
Yok
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Özel
firma
Üniversite
Özel
firma
Üniversite
Özel
firma
Üniversite
Üniversite
Özel
firma
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VR7

İnternet

Var

VR8

İnternet

Var

VR9

İnternet

Var

Üniversite
Özel
firma
Özel
firma

Var

Var

Var

Radyomatik

Var

Var

Yok

Solea

Var

Yok

Yok

Belirsiz

Örneklemde bulunan ve karasal yayın yapan radyoların tamamı yalnızca bulundukları şehre
yayınlarını ulaştıran ‘yerel’ statüde olan radyolardır. DR7 ve DR20 dışında karasal yayını olan
tüm radyoların aynı zamanda İnternet üzerinden de yayını mevcuttur. Daha önceleri hem
karasal hem de İnternet yayını olan DR20, örneklem içinde kapalı devre yayını olan tek
radyodur.
İnternet üzerinden yayınlarını gerçekleştiren radyolar ise altyapı ve hosting4 hizmetini
çoğunlukla bağlı olduğu üniversiteden karşılar. Bazı radyolar hosting hizmetini özel bir
firmadan karşılasa dahi temel altyapı olanaklarını üniversiteden sağlar. DR4, DR12, DR14,
DR18, DR19, VR1, VR3, VR6, VR8 ve VR9 çeşitli gerekçelerle hosting hizmetini özel bir
firmadan almaktadır. Bu radyolar, üniversitenin İnternet altyapısının dönemsel olarak
yavaşlığı, birimlerdeki bürokratik süreç ve bu sürecin yayıncılık dinamiğiyle örtüşmemesi ya da
üniversitede bu işlerden anlayan personellerin bulunmaması gibi nedenlerle hosting hizmetini
üniversite dışından, özel bir firmadan almayı tercih ettiklerini belirtir. Hosting hizmetini
üniversitenin bilgi işlem biriminden alan radyo katılımcıları ise benzer gerekçeleri öne sürerek
bu konuda yaşadıkları sorunları vurgulamıştır (bkz. 3.2.2.) DR17 ve DR24 ise ticari statüde
bulunan üniversite radyoları olmaları nedeniyle bu konuda istisna teşkil eder. Bu iki radyo,
hukuki gerekçelerle altyapı ve hosting hizmetini tamamıyla özel firmalarca karşılar.
DR3, DR5, DR7, DR8 ve DR25 haricindeki radyoların bir ya da birden fazla sosyal medya
hesabına sahip oldukları görülmektedir.
Örneklemde bulunan radyoların büyük çoğunluğunun eş zamansız yayın olanağı mevcut
değildir. Yine benzer biçimde, pek çok radyonun ‘güncel, işlerliği olan’ kendine ait kurumsal
mobil uygulaması da yoktur. DR10, yalnızca İnternet yayını olan bir üniversite radyosudur ve
DR24 ile birlikte diğerlerinden farklı olarak güçlü bir mobil uygulamaya sahiptir. DR10, fazladan
iki farklı tematik müzik radyosuna sahipken, DR24 dört farklı tematik müzik radyosuna sahip
bir üniversite radyosudur.

4

Barındırma: Bir web sitesinde (İnternette) yayınlanmak istenen içeriklerin, İnternet kullanıcılarının erişebileceği
bir bilgisayarda tutulması, burada radyo ses içeriğinin dinleyicilere ulaştırılmak üzere saklandığı bilgisayar.
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Radyoların önemli bir kısmının profesyonel radyo yayın otomasyon programlarını ve özellikle
yerli bir yazılım olan ‘Solea’ programını kullandıkları görülmektedir. Bu program, geniş bir arşivi
yönetme konusunda radyo çalışanlarına çeşitli kolaylıklar sağlayan bir programdır.
Yüz yüze görüşme gerçekleştirilen radyoların neredeyse tamamında profesyonel ya da yarı
profesyonel radyo yayıncılığını gerçekleştirebilecek mekâna, cihaza, yazılım ve donanıma
sahip oldukları görülmüştür. Mevcut durumda DR5, DR7, DR13, DR20, VR5 ve VR6, bu
konuda en yetersiz sayılabilecek olanaklara sahip radyolardır.
3.2.2 Teknik Yetersizlikler/Sorunlar
DR1’in sahip olduğu yayın ve kayıt stüdyolarında yaşadığı en önemli teknik sorunların başında
izolasyon eksikliği ve cihaz arızaları gelmektedir. İnternet bağlantı sorunları ve frekans
enterferasyonu5, yayınların düzenli biçimde yapılmasının önündeki önemli engellerdendir.
Teknik personel yetersizliği ve hali hazırda bulunan personelin radyoya erişiminin kısıtlı
olması, bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasını geciktiren önemli bir unsurdur. Katılımcı,
radyodan sorumlu olması amacıyla görevlendirilen teknik personelin konu ile ilgili yetersizliğini
dile getirirken, yetersiz bilgi paylaşımı/aktarımı, radyodan sorumlu olan ve program yapan tüm
öğrencilerin bu konuda yetersiz kalmasına ve arıza süreçlerinin uzamasına, dolayısıyla
yayınların aksamasına neden olmaktadır.
DR1 katılımcısı, üniversitenin idari olarak iki farklı yapıya bölünmesi nedeniyle radyonun da
başka bir binaya taşınmak zorunda kaldığını, bu sebeple, mekân ve donanımsal açıdan pek
çok sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyler. Sorunların çözümü konusunda radyoya belirli bir
takvim bildirilmemiştir.
Katılımcı, üniversitenin bölünme ve radyonun taşınma sürecinin radyo üzerinde yarattığı
olumsuzluğu “buraya yeni geçtik ve sanırım sadece bir hafta düzenli yayın yapabildik… Bir
ay...taşınma sürecinden dolayı İnternet bağlanmadı... yayın yapamadık. Ondan sonraki hafta,
düzenli iki hafta yayınlarımız devam etti. Sonra vize haftası girdi. Vize haftalarında, sınav
haftalarında yayın yapamıyoruz. Ondan sonra da vize haftasından sonra böyle bir problem
yaşadık. Mikrofon İnternete ses vermiyor. Yani İnternette sadece fon ya da müzik dönüyor. Biz
ses kısıp azaltıyoruz…Orası [eski radyo mekânı] daha küçük bir stüdyoya sahipti ama en
azından küçük bir stüdyo için pek çok şeyimiz vardı” ifadesiyle dile getirir. Yeni taşındıkları
stüdyoların bulunduğu mekânın daha geniş ve müstakil bir alan olması nedeniyle memnun

5

Frekans karışıklığı, güçlü olan frekansın bir diğer yayına karışarak yayını engellemesi ya da yayın ses kalitesini
bozması.
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olduklarını ekleyen katılımcı, izolasyon ve teknik ses sorunlarını uzun yıllardır yaşadıklarını
vurgular.
DR1 programlarında geçmişte canlı yayın sırasında yaşanan kötü tecrübeler neticesinde canlı
telefon bağlantısı alınmamaktadır. Radyonun İnternet yayınının alt yapısı ve hosting hizmeti
ise üniversitenin bilgi işlem birimi tarafından sağlanmakta ve bu durum İnternet yayın
kesintisinin sık yaşanmasına, sorunun geç çözülmesine ve web sitesinin güncel
tutulamamasına neden olmaktadır.
DR1 katılımcısı, iletişim fakültesinin mekânsal olarak radyoya yakın olduğu zamanlarda da
teknik sıkıntıların sıklıkla yaşandığını; ancak radyo ile ilgilenen hevesli fakülte öğrencilerinin
sorunları daha hızlı çözebildiğini ifade eder. Katılımcı, hali hazırdaki teknik sorunların ve
iletişim fakültesinin taşınması nedeniyle radyoya olan ilginin de azaldığını dile getirir.
DR2 katılımcısı, radyonun yayın kesintisine yönelik maruz kaldığı teknik sorunun, genellikle
karasal yayın özelinde gerçekleştiğini vurgular. Sert coğrafi koşullar nedeniyle vericilerde
sorun oluşabilmekte, ilgili cihazların yedeğinin olmaması nedeniyle zaman zaman radyoda
karasal yayın kesintileri meydana gelmektedir. Bununla birlikte katılımcı, stüdyoları ve cihazları
öğrenciler kullandığı için bilgisayarlara bulaşan virüsler, arızalanan kulaklıklar nedeniyle teknik
aksaklıklar yaşadıklarını da ekler.
DR3 katılımcısı, bugünkü stüdyolarına yeni taşındıklarını, bu sebeple stüdyoda halen bazı
eksiklikler olduğunu, cihazlar ve kablolar nedeniyle yayını etkileyen bazı aksaklıklar olabildiğini
dile getirmekle birlikte, yaşadıkları esas teknik sorunun vericilerinden kaynaklandığını ifade
eder. DR3’ün başka radyolara da hizmet veren vericisi, sert hava koşullarından olumsuz
etkilenmekte ve bu durum yayın kesintilerine, zaman zaman da enterferasyon sorunu
yaşamalarına neden olmaktadır. DR3 katılımcısı, daha önce bir öğrencilerinin radyoları için bir
web sitesi tasarladığını, bu tasarımla bir iletişim yarışmasından ödül aldıklarını; ancak bu
tasarımı üniversitelerinin ilgili birimine sunmamaları nedeniyle kullanmaya başlayamadıklarını
ifade etmiştir. Katılımcı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası radyolarında yalnızca müzik
yayını yaptıklarını belirtirken, yeni girişimler konusundaki isteksizliklerinin temel nedenini
radyoda eskisi gibi içerik üretilememesiyle ilişkilendirerek “yani ister istemez o süreçte [darbe
girişimi sonrası yapılamayan söz programları] şey yapıyorsunuz. Bütün her şey kesintiye
uğruyor. Dolayısıyla böyle yenileşme tarzında şeyler de yapılmıyor.” sözleriyle açıklamaktadır.
Şehrin coğrafi koşullarının karasal yayın olanaklarını hem teknik bakımdan hem de maliyetin
yüksekliği nedeniyle güç kılması, DR4’ü yalnızca İnternet üzerinden yayın yapmaya zorlamış
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ve katılımcı, stüdyolarının mekânsal kurulumu aşamasında hatalar yapıldığını ifade ederek,
ergonomi ve izolasyon konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Katılımcı, radyo
stüdyolarındaki cihazların kesintisiz güç kaynağına bağlı olmaması nedeniyle, binadaki tüm
elektrik kesintilerinde radyo yayınlarının da durduğunu dile getirir.
DR5 katılımcısı, radyonun kurulduğu ilk yıllarda FM bandı üzerinden karasal yayın yaptığını;
ancak daha sonra RTÜK mevzuatının değişmesi sonucu, üniversitenin bir iletişim fakültesi
bulunmaması nedeniyle 2004 yılında bu hakkın iptal edildiğini ve halihazırda yalnızca İnternet
üzerinden yayın yaptıklarını söyler. Karasal yayın sonrası radyonun mevcut programları da
durdurulmuş ve yalnızca müzik yayını yapılmaya başlanmıştır. Katılımcı, karasal yayın dönemi
ile İnternet yayını dönemi arasında geçen sürede teknik ekipmanlarının da eskidiğini ve bu
sebeple radyonun işlevini azaltmak durumunda kaldıklarını belirtmiştir. Katılımcıya göre,
programların durdurulmasının bir diğer nedeni, İnternet radyosunun etkinliğinin ve dinlenme
sayılarının karasal yayına göre daha az olduğu düşünüldüğünden hem yönetimin hem de
öğrencilerin yeterince motive olamamasıdır. DR5 katılımcısı, en önemli teknik sorunlarının,
artık kullanım ömürlerini dolduran cihazlar ve yeniden karasal yayına çıkabilmeleri
konusundaki engeller olduğunu söyler.
DR6 katılımcısı, radyonun karasal yayınını, şehrin hedefledikleri bazı bölgelerine coğrafi
şartlar nedeniyle ulaştıramamalarının dışında herhangi bir teknik sorun yaşamadıklarını dile
getirir.
DR7 katılımcısı, radyonun ilk kuruluş yıllarında TRT’nin teknik imkanları ve yerel frekansı
aracılığıyla yayın yapabildiklerini; ancak sonradan vericiler bölgesinin taşınması gerektiğini
ifade eder. Katılımcı, coğrafi şartlar nedeniyle gerçekleşen bu taşınma sürecinin, radyo
stüdyolarını da etkilediğini, yeni sistemin altyapısının kurulması aşamasında hem cihaz hem
de personel sorunu yaşadıklarını ve radyonun mekânsal olarak kendilerinden uzaklaşması ile
birlikte

program

üretiminin

sona

erdiğini,

radyodan

yalnızca

müzik

paketleri

yayınlayabildiklerini aktarır. Katılımcı hem cihaz hem de yayın olanakları açısından en büyük
desteği TRT’den aldıklarını; ancak son yıllarda TRT yetkililerinin kendilerini kapalı devre yayına
teşvik ettiklerini, belirli bir teknik güç üzerinde yayın yapmalarına izin vermediklerini de ekler.
Katılımcı, yayıncılık öğrenimi gören öğrencilerin okuldaki imkanlarla radyo programı
yapabildiklerini söylerken, bu programları radyoda yayınlayamama gerekçelerini şu sözlerle
açıklar:
“Her hafta … biz hemen hemen her günü diyebilirim öğrencilerle stüdyoda program yapıyoruz.
Yayına verilmiyor, öğrenciler tarafından kaydediliyor. Uygulamalı olarak yaptığımız bir şey var
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ama yayınlamıyoruz. Yayınlayamıyoruz daha doğrusu… Mesafe uzak, elemanımız yok başta.
Bizim televizyondan ve radyodan sadece bir kişi sorumlu. Tek bir kişi. O da zaten hem bizim
buradaki, üniversite içerisindeki haber çalışmalarını yapıyor. Aynı zamanda radyo ve
televizyona bakıyordu. Şimdi televizyon ve radyoda yayın [program] olmadığı için öğrencilere
ekipman vermekle ilgileniyor. Tek bir elemanla yürütülmesi zor. Araç yok mesela. Gidip
gelmesi de sıkıntı. Uzak bir mesafe.”
DR7 katılımcısı, radyolarını yalnızca öğrenci uygulama laboratuvarı olarak tanımlamakta,
yayıncılık konusundaki eksikliklerini, personel yetersizliğine, taşınmadan kaynaklı teknik
sorunlara, yazılımsal ve donanımsal eksikliklere dayandırmaktadır. Bugün radyonun meslek
yüksek okulunun bulunduğu ana kampüsten uzakta olması nedeniyle, öğrenim gören
öğrencilerin radyodan faydalanmaları da mümkün olamamaktadır.
DR8’in İnternet yayınına yönelik hosting hizmeti üniversitenin bilgi işlem birimince sağlanmakta
ve katılımcı okulun İnternet alt yapısında ciddi sorunlar yaşadıklarını söylemektedir. DR8’de
IP6 sorunları nedeniyle zaman zaman yayın otomasyon programına erişim de güçleşmekte,
bilgi işlem biriminin tüm üniversite için uyguladığı merkezi protokoller radyoda teknik sorunlara
sebep olabilmektedir. Katılımcı bu ağların, dijital sistemlerin takibi, kontrolü ve bakımı gibi
işlerin yapılması için talep ettikleri bir bilgisayar mühendisinin ek personel olarak işe alınması
taleplerinin de karşılanmaması sonucunda zaman zaman teknik aksaklıklar yaşayabildiklerini
ifade eder. Bununla birlikte, geçmişte bazı dönemlerde radyo yayıncılığından anlamayan; fakat
radyonun teknik işlerine müdahil olan yöneticilerin de bu konuda kendilerini olumsuz
etkilediğini, kendilerine sorulmadan satın alınan ekipmanların aslında işlevsel olmamasından
dolayı planladıkları gibi yayın yapamadıklarını aktarır. Ayrıca, RTÜK’ün zaman zaman
radyolarını, diğer radyoların yayınlarını enterfere etmeleri gerekçesiyle uyardığını ve bu
konuda gerekli teknik önlemleri aldıklarını; ancak diğer radyoların kendi yayınlarını enterfere
etmesi durumunda yasal statüleri de olmadığı için şikâyet konusu dahi yapamadıklarını söyler.
DR8 katılımcısı, yaşadıkları en önemli teknik sorunun, ihtiyaçları olan teknik ekipmanların
temini konusunda yaşadıkları gecikmeler olduğunu dile getirir ve bu sorunu şu sözlerle anlatır:
“Genel itibariyle bir cihaz lazım olup da onu satın almaya kalktığımız zaman mevsimler geçiyor.
Cihazın yeni versiyonları çıkıyor… Üniversitelerin böyle bir sıkıntısı var. İhaleye çıkacaksınız
falan. En son bir, bir buçuk yıl önce yeniledik vericilerimizi ama bu iki yılı aşkın bir ihale süreci
oldu.”

6

İnternet protokolü
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DR9 katılımcısı da benzer biçimde, üniversitenin bilgi işlem merkezinin sağladığı hosting
hizmetinde sorunlar yaşadıklarını, üniversitenin genel İnternet sorunlarının yayınlarına
olumsuz yansıdığını ve imkanları olsa bu hizmeti özel bir şirketten almayı tercih
edebileceklerini söyler. Katılımcı, kamu kurumlarında bazı işlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle
yayın kesintilerinin de uzun sürebildiğinden yakınmakta, yaşadıkları teknik sorunları ise ‘cihaz
taleplerinin kamu kurumlarındaki idari silsile ve ihale yasası gereği gecikmeli karşılanması’ ve
‘üniversitenin İnternet altyapısındaki sorunların radyo yayınlarını kesintiye uğratabilmesi’
olarak sıralamaktadır.
DR10 katılımcısı, sürekliliği olan bir teknik sorunlarının olmadığını, yalnızca yılda bir ya da iki
kez yazılım güncellemesi ya da radyonun kesintisiz güç kaynağının kapasitesinin üzerinde
gerçekleşen elektrik kesintilerinin yayın kesintisine sebep olabildiğini söyler.
DR11’in İnternet yayınına yönelik hosting hizmeti üniversitenin bilgi işlem birimi tarafından
sağlanmakta ve katılımcı, bunun pek çok teknik soruna ve kesintiye yol açtığını bildirmektedir.
Katılımcı, yaşadıkları diğer teknik sorunların ise cihaz ve malzeme yetersizliğinden
kaynaklandığını belirtir.
DR12 katılımcısı, yaşadıkları teknik sorunların daha çok bölgedeki coğrafi şartların
zorluğundan kaynaklandığını şu sözlerle anlatır:
“… karasal düzeyde sorun yaşamaktayız. Nedenlerinden biri iklim şartlarının ağır olması. Şehir
olarak rakımı yüksek. Vericinin olduğu mevki de yüksek. Bu şartlardan dolayı sorun yaşıyoruz
kaçınılmaz olarak. Örneğin, kablo konektörlerin ıslanması gibi sorunlar. Çanakların yönlerinin
değişmesi bile sorun teşkil ediyor. Bazen tepedeki vericilere ulaşımı bile sağlayamayabiliyoruz.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerine ulaşmak gerektiği için bizim radyo ikinci planda
kalıyor. O yolun da on gün sonra açılması yayının da on gün sorun yaşaması anlamına geliyor.
Şu an yürüttüğümüz bir çalışma ile karasal yayının bir yedeğinin alınması konusunda çalışma
başlattık.”
DR13 katılımcısı, cihaz arızaları, elektrik kesintileri ve donanımsal sorunlar nedeniyle sıklıkla
teknik sorun yaşadıklarını dile getirirken, yayıncılık konusundaki eksikliklerinin nedenini,
donanımsal yetersizliklerinin yanı sıra işi tamamen öğrenci ile yürütmek zorunda kalmaları ve
radyo ile profesyonel anlamda ilgilenebilecek vakitlerinin olmamasına dayandırmaktadır.
DR14 katılımcısı, teknik olarak bazı donanımsal sıkıntılar yaşadıklarını; ancak esas önemli
sorunun sıklıkla kesilen İnternet bağlantısı olduğunu söyler. Üniversite tarafında gerçekleşen
kesintiler, yayınların sıklıkla kesilmesine, aksamasına neden olmaktadır. DR15’te meydana
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gelen elektrik kesintileri ise özellikle rüzgârlı ve fırtınalı havalarda ve kış mevsiminde meydana
gelmekte ve verici anteni olumsuz etkilemektedir.
DR16’nın İnternet yayınına yönelik hosting hizmeti üniversitenin bilgi işlem birimi tarafından
sağlanmakta ve katılımcı, geçmişte sınav ya da kayıt zamanlarında üniversitenin sunucularına
aşırı yüklenme olduğunda radyo yayınının da bundan olumsuz etkilendiğini, sonradan yapılan
iyileştirmeler ve kapasite artırımlarıyla bu sorunun çözüldüğünü dile getirir. Buna karşın
radyoda açık öğretim dersleri yayınlanması sebebiyle, özellikle öğrenciler tarafından açık
öğretim radyo programlarına yoğun ilgi gösterildiği zamanlarda, radyonun İnternet yayını
kesintiye uğramakta, bu sebeple bu yükü azaltabilmek için bu programlar eş zamansız olarak
podcast mecralarından da yayınlanmaktadır. Katılımcı, alan kısıtlılığı nedeniyle web sitesinde
bulunan arşiv kaydı ve podcast ortamlarına röportajlar, söyleşiler, açık öğretime yönelik ders
programları gibi yalnızca özel programlarını koyabildiklerini ifade eder. Ayrıca, radyo için
ayrılan İnternet alanının -her ne kadar yıllar içinde artırılsa da- çevrimiçi dinleyicilerin tamamına
erişme kapasitesine sahip olmadığından İnternet yayınına yönelik kısıtlılık yaşanabildiğini de
ekler.
DR16 katılımcısı, radyonun donanımsal bakımdan diğer üniversite radyolarına kıyasla güçlü
bir varlığı olduğunu hatırlatarak, stüdyolar özelinde herhangi bir teknik sıkıntı yaşamadıklarını,
karasal yayına yönelik ise enterferasyon sorunu yaşadıklarını dile getirir. Katılımcı, vericilerin
yerleşim alanları dışına taşınması gerektiğine yönelik gelen talep doğrultusunda kendilerinin
prosedüre uygun biçimde vericilerini taşıdıklarını, bölgedeki diğer yerel radyoların bazılarının
vericilerini taşımaması nedeniyle frekanslarının baskılandığını ve yayın kalitelerinin şehrin bazı
yerlerinde düştüğünü dile getirir.
Benzer enterferasyon sorunu yaşayan DR17’de katılımcı, yeterli teknik destek alamamaları
nedeniyle cihazlarla ilgili sorunlar yaşayabildiklerini ve en sık karşılaştıkları teknik sorunun
verici link sistemiyle ilgili olduğunu belirtir. Katılımcı, şehirdeki diğer radyolardan farklı bir yere
kurulu olan link sistemleri nedeniyle yayın kapasitelerinin düşük olduğunu ve diğer radyoların
kendi yayınlarını enterfere ettiğini söyler.
DR18 katılımcısı, yaşadıkları teknik sorunların temel kaynağını öğrencilerin cihaz
kullanımındaki acemiliği ve özensizliği ile ilişkilendirmekte ve öğrenci kullanımına dayalı pek
çok cihaz arızası yaşayabildiklerini dile getirir. Katılımcı, bununla birlikte, coğrafi şartlar
nedeniyle sert havalarda meydana gelen link arızalarının da yayın kesintilerine yol açtığını
hatırlatmakta, bu durumun teknik bakımdan güçlük yarattığını ifade etmektedir.
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Enterferasyon sorununu şiddetli biçimde hisseden DR19, kurulduğu ilk yıllarda içinde
bulunduğu fakültenin yakın çevresine karasal yayın yapabiliyorken, yerel bir radyonun
enterferasyon şikâyeti üzerine bu yayınını durdurmak zorunda kalmıştır. DR19’un İnternet
yayınına yönelik hosting hizmeti, özel bir şirket tarafından hibe olarak sağlanmaktadır.
Katılımcı, hosting hizmetinin geçmişte üniversitenin bilgi işlem birimi tarafından sağlandığını
ve o yıllarda sorun yaşandığında bürokratik süreçler nedeniyle çözümün uzadığını, sıklıkla
yayın kesintisi yaşadıklarını söyler. Mevcut durumda, zaman zaman sorun yaşansa da daha
hızlı çözülmektedir. DR19’da en sık yaşanan teknik sorunlar, cihazların arızalanması
sonucunda tamir için geçen sürenin uzaması, elektrik kesintisi yaşandığında kesintisiz güç
kaynağının sağlıklı çalışmaması nedeniyle yayının kesilmesi ve IP çakışmaları nedeniyle bilgi
işlem altyapısında meydana gelen sorunlardır.
DR20’de yaşanan teknik sorunlar, yıllar önce üniversite yönetimince elden çıkarılan karasal
yayın frekansı sonucunda, radyonun yalnızca bir İnternet radyosuna dönüşmek zorunda
kalmasıyla başlar. Bunun üzerine, yakın geçmişte radyonun içinde bulunduğu üniversitenin
idari bakımdan iki farklı yapıya bölünmesi ve sonrasında radyonun fakülte ile birlikte mekânsal
olarak da taşınmak zorunda kalması sonucunda, radyoya sağlanması gereken teknik
altyapının yetersizliği pek çok soruna neden olmuştur.
DR21 katılımcısı, zaman zaman yayın otomasyon programının ses kalitesinde sorun
yaşadıklarını dile getirirken, fırtınalı havalarda verici ile ilgili de sorun yaşayabildiklerini söyler.
DR22 katılımcısı radyoda yaşanan teknik sorunların başında bulundukları coğrafi konumun da
etkisiyle diğer radyoların kendi frekanslarını sıklıkla enterfere etmesi olduğunu söyler.
Katılımcı, radyoya ait kesintisiz güç kaynağının arızalanması ve sorunun çözülmemesi
nedeniyle genel elektrik kesintilerinde yayının da kesildiğini belirtirken, eskiyen cihazların
performans kaybının yayını olumsuz etkilediğini de vurgular. Katılımcı, özellikle 2016 yılına
kadar radyonun çok aktif ve verimli biçimde yayıncılık faaliyetlerini yürüttüğünü, o dönemde
vericilerine yönelik yaşadıkları bir teknik sorun ve bir yıla varan kesintili yayın süreci sonrası
üretimde yavaşlamanın meydana geldiğini dile getirir.
DR23 katılımcısı, 7/24 kesintisiz yayın yapan bir radyo olarak zaman zaman teknik sorunlarla
karşı karşıya kaldıklarını söyler. Bu sorunların daha çok, kullandıkları yayın otomasyon
programı ve verici üzerinde meydana geldiğini, sorunların uzun yayın kesintilerine sebebiyet
vermeden çözüldüğünü dile getirir. Katılımcı, teknik konuda yıllık periyodik bir yatırım ya da
bakım planlarının olmadığını, sorunların ortaya çıktıkça çözüldüğünü ekler.
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DR24 katılımcısı, yayınlarını kesintiye uğratabilecek derecede büyük teknik sorunlar
yaşamadıklarını, mevcut alt yapılarının ve teknik yeterliliklerinin iyi düzeyde olduğunu; ancak
‘reklam ve sponsorluk gelirleriyle kendi yağlarında kavrulan yerel bir radyo olmaları’ nedeniyle
teknik donanım ve yeterlilik bakımından zaman zaman zorluklar yaşayabildiklerini ifade eder.
Yaşadıkları en önemli teknik sorunun verici kaynaklı olduğunu hatırlatır. Katılımcı, mevcut
gelirleriyle radyonun tüm operasyonel giderlerini karşılayabildiklerini; ancak ekipman kalitesini
korumak ve yükseltmek, yatırım devamlılığını sağlamak konusunda ek desteğe ihtiyaç
duyabildiklerini belirtir.
DR25 katılımcısı, radyoda uzun yıllar teknik personel istihdam edememeleri nedeniyle ortaya
çıkan sorunların çözüm sürecinin uzamasından yakınmaktadır. Cihaz bakımları yıllık
sözleşmeler çerçevesinde belirli sürelerde yapılmakta; fakat anlık sorunlara karşı önlem
almakta gecikilebilmektedir. Vericide kesintisiz güç kaynağı bulunmamakta, bu sebeple zaman
zaman gerçekleşen elektrik kesintileri nedeniyle yayın aksamaktadır.
VR1 katılımcıları -özellikle sorumlu hocalar- ekibi doğru seçimler yaparak kurdukları takdirde
herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirirken, yönetim kadrosunda bulunan ve radyoda
aktif sorumluluk üstlenen öğrenci katılımcı, gönüllü program yapan öğrencilerin cihazların
kullanımı konusundaki dikkatsizliği ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle cihaz arızalarına ya da
yayın kesintilerine maruz kalabildiklerini ifade eder. Katılımcı, “… iletişim fakültesi öğrencisi
alanı gereği çok narin ekipmanlarla çalıştığını biliyor. Ama dış fakülteden gelen insanlar bunu
duyarak geliyor. Bunun uyarısını yapmazsak … ilk yayının sonrasında ben kırık bir mikrofonla
ya da durdurulmuş bir yayın sistemi ile karşılaşabiliyorum. Ona dikkat etmezsek bir hafta canlı
yayın kapalı kalıyor ve haberimiz olmuyor… Bize ayrılan bütçeden de bu kırık mikrofonun
karşılanması hemen mümkün olmuyor. Bizim en fazla yaşadığımız problem bu oluyor… Teknik
aksaklık yaratılırsa bu biraz bizi geri atabiliyor” diyerek yaşadıkları sorunu özetler.
VR3’ün tek bir stüdyoya sahip olduğunu, programların canlı yayınlandığını; ancak tek seferlik
podcast için kaydedilmek üzere yapılacak programların dahi canlı yayınlanmak durumunda
kalındığını söyleyen katılımcı, “İnternet radyosu olmanın büyük bir avantajı var, FM yayını olsa
bu kadar rahat olmazdık ama İnternet radyosu olunca mesela cumartesi ve pazar günleri
genelde yayın olmuyor, podcast çekmek isteyenler cumartesi, pazar gidiyorlar. Canlı yayında
da sesleri çıkıyor ama aslında kaydetmek için giriyorlar” sözleriyle radyoyu planlı bir yayıncılık
enstrümanı olarak değil, öğrencilerin keyfi doğrultusunda kullandıklarını anlatır. Katılımcı, bir
yayın otomasyon programına sahip olmadıklarını, müziklerini Spotify 7 üzerinden çalarak
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doğrudan yayına gönderdiklerini belirtir. Bununla birlikte, radyolarında zaman zaman
elektriksel sorunlar yaşayabildiklerini, bağlantı sorunları nedeniyle yayın kesintisine de maruz
kalabildiklerini ifade eder. Katılımcı, ekipte teknik bilgisi olan herhangi bir öğrenci bulunmadığı
için sorunların kaynağı ve çözümü konusunda da yetersiz kaldıklarını şu cümlelerle dile getirir:
“Yayın kesintileri de zaman zaman gerçekleşiyor ama hani bunun nedeni tam olarak nedir
açıkçası bilmiyoruz. Hani radyoda da bu konuyla direkt ilgilenen bir kişi yok. Genelde … şu an
yayın kesik o zaman bekleyelim. Şu an yayın geldi mi? Geldi, tamam devam edelim.”
İnternet hosting hizmeti üniversitenin bilgi işlem biriminden sağlanan VR4’te ders kayıt
dönemleri gibi üniversite sunucularının yoğun kullanıldığı zamanlarda İnternet yayınında
kesinti meydana gelebilmektedir.
VR5’te de tıpkı VR3’te olduğu gibi yalnızca yayın stüdyosu bulunmakta, ses yapım işlemleri
aynı stüdyo ve ekipman aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. VR5’in İnternet yayınına ait hosting
hizmeti üniversitenin bilgi işlem birimi tarafından karşılanmakta ve İnternete bağlı yayın
kesintileri yaşanmaktadır. Katılımcı, bu sorunun alt yapının yetersizliğinden değil, radyo yayın
sistemlerini bilen, ilgili bir personelin bulunmamasından kaynaklandığını belirtir. Katılımcıya
göre, radyoda yaşadıkları en önemli teknik sorunun kaynağı, yalnızca yayın stüdyosuna sahip
olmalarıdır ve bu tek sistem üzerinden hem yayın hem kayıt işlerini yürütmek çokça soruna
sebep olur.
VR6 katılımcısı, radyonun ilk kurulduğu zamanlarda gerekli yazılım ve donanımların eksikliği
nedeniyle teknik sorunlar yaşadıklarını; ancak zamanla teknik ekipman açıklarını kapattıkça
bu sorunların da sona erdiğini belirtmektedir. Buna rağmen, yeni stüdyolarına taşınma
sürecinde, radyonun teknik olarak da yenileneceğinin bilgisini verir.
VR7 katılımcısı, bölgede sıklıkla meydana gelen elektrik kesintilerinin zaman zaman yayına da
yansıdığını ve nadiren de olsa yayın kesintisine neden olabildiğini söyler.
VR8 katılımcısı, teknik olarak yaşadıkları eksiklik ve sorunlardan söz ederken şu hususlara
değinmiştir:
“Tabii ki her radyo gibi teknik sıkıntılarımız oluyor. Mesela altyapımız, bazen birisi kazıyor bir
yeri, burada İnternet gidebiliyor… Bir de şöyle bir sıkıntımız var… Anadolu’ya baktığımda, …
orada frekanslı radyoda yayın yapan bir öğrenciydim. Yani bu bir öğrenci için çok büyük bir
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mutluluk. Çünkü, kesintisiz herkese ulaşabiliyorsun, bir özgüven patlaması. Bunun nereden
geleceği, mesajın nereden geleceği belli olmuyor. Ama İstanbul’da 16 milyonluk bir nüfusun
içerisinde İnternet üzerinden yayın yapıyorsun. Bu akla mantığa sığmıyor bence. Benim en
büyük sorunum burada [İstanbul’da] üniversiteye çok haksızlık ediliyor, üniversite
radyolarına… frekans verilmiyor…”
VR9 katılımcısı, radyoda yaşadıkları en önemli teknik sorunun kulaklık ve mikrofon gibi bazı
cihazların eksikliği olduğunu dile getirir. Katılımcı, zaman zaman gelen konuk sayısına yetecek
kadar kulaklık ve mikrofonlarının bulunmadığından yakınır. Katılımcı, bunun yanı sıra
görüntülü olarak kaydettikleri bazı canlı yayınların Youtube’a aktarılması sırasında İnternet
bağlantı sorunu yaşadıklarını bildirir.
Görüşülen radyoların beyan ettiği teknik sorunların en başında cihaz arızaları ve tamir-bakım
süreçlerinin başta bürokratik süreçler olmak üzere çeşitli gerekçelerle uzun sürmesi, cihaz
eksiklikleri ve ekonomik gerekçelerle temin sürecinin uzun sürmesi gelmektedir. DR1, DR2,
DR3, DR5, DR7, DR8, DR9, DR11, DR13, DR14, DR17, DR18, DR19, DR20, DR22, DR25,
VR1, VR3, VR5 ve VR9 katılımcıları bu konuda az ya da çok sorun yaşadıklarını beyan
etmişlerdir.
Radyonun ses yayınını İnternet üzerinden dinleyicisine ulaştırması için gerekli olan hosting
(barındırma) hizmetini, özellikle üniversitenin kendi alt yapısından sağlayan radyoların bu
yayınlarına yönelik sorunlar yaşayabildikleri görülmüştür. DR1, DR8, DR9, DR11, VR4 ve VR5
katılımcıları, özellikle üniversite İnternet alt yapısının yoğun kullanıldığı zamanlarda sorun
yaşayabildiklerini belirtirken, DR16, DR19 ve VR1 geçmişte aynı gerekçe ile İnternet yayın
kesintilerine maruz kalabildiklerini beyan etmiştir. Bazı katılımcılar, üniversitedeki silsilenin ya
da bürokratik süreçlerin yavaşlığı nedeniyle bu sorunun çözümünün de uzayabildiğinden
yakınmaktadır.
Radyonun bulunduğu şehrin coğrafi koşulları da özellikle karasal yayına yönelik sorunlara
neden olabilmektedir. DR2, DR3, DR4, DR6, DR7, DR12, DR18 ve DR22 katılımcıları,
bulundukları şehrin sert coğrafi koşulları nedeniyle verici arızaları ve yayın kesintisi
yaşayabildiklerini ve çözüm için müdahalenin gecikebildiğini dile getirirler.
Karasal yayın yapan üniversite radyolarının sıklıkla dile getirdikleri bir diğer teknik sorun
enterferasyon adı verilen yayınların birbirini baskılaması sonucunda ortaya çıkan ses
kalitesizliği ya da yayın karmaşıklığıdır. DR1, DR3, DR8, DR16, DR17, DR19 ve DR22
katılımcıları bu konuda yaşadıkları soruna özellikle vurgu yapar. Radyo katılımcıları, kendi
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yayınlarının başka radyoları enterfere etmesi durumunda haklı ya da haksız hemen şikâyet
edildiklerini ve sorunu çözmeye çalıştıklarını; ancak kendi yayınlarının enterfere edilmesi
durumunda, yasal statülerindeki boşluk nedeniyle çözümsüz kalabildiklerini dile getirir.
Enterferasyon sorunu kadar dillendirilen bir diğer teknik sorun ise kiminde az sıklıkta kiminde
yoğun sıklıkta gerçekleşen elektrik kesintileridir. DR4, DR10, DR13, DR15, DR19, DR22 ve
VR7 katılımcıları elektrik kesintisi nedeniyle yaşadıkları yayın kesintilerine vurgu yapmaktadır.
Kesintisiz güç kaynağının yokluğu, yetersizliği ya da arızası bu sorunu daha da hissedilir
kılmaktadır.
Görüşülen radyoların katılımcıları, teknik personel eksikliği ya da ilgisizliği nedeniyle ortaya
çıkan sorunları, üniversitelerin bölünmesi ya da radyo stüdyolarının mekânsal olarak başka bir
yere taşınması sonucu ortaya çıkan aksaklıkları, stüdyolardaki yalıtım yetersizliğini, karasal
yayın hakkının olmaması ya da sona ermesi sonucu ortaya çıkan motivasyon kaybını, içerik
üretiminin çeşitli gerekçelerle kısıtlanması sonucu ortaya çıkan motivasyon kaybını, karasal
yayın vericilerinin taşınması sonrası ortaya çıkan aksaklıkları ve öğrencilerin acemiliği
nedeniyle sık tekrarlanan cihaz arızalarını diğer teknik sorunlar olarak dile getirmişlerdir.
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Şekil 2: Üniversite Radyolarındaki Teknik Yetersizlikler/Sorunlar

3.3 Üniversite Radyolarının Finansal Yapısı ve Hukuki Dayanağı
3.3.1 Gelirler ve Giderler
Görüşülen üniversite radyoları arasında ticari üniversite radyosu kategorisinde bulunan DR17
ve DR24 dışındaki tüm radyolar çeşitli gerekçelerle (yasal olmaması, hukuki statü, kaynak
yetersizliği, kapasite darlığı, etik yaklaşım vb. gibi) yayınlarına reklam ya da sponsorluk
alamamakta ve bu radyoların kendilerine ait düzenli bir geliri bulunmamaktadır. İhtiyaçlar, talep
edildiği taktirde radyonun bağlı bulunduğu yönetim birimi tarafından karşılanır. Radyoların
bağlı bulunduğu üniversitenin devlet ya da vakıfa bağlı olması, taşrada ya da merkezde olması,
iletişim fakültesinin bulunup bulunmaması, genel yayın politikası gibi değişkenler radyoların
bağlı olduğu birim ve dolayısıyla mali destek aldığı birim üzerinde etkilidir. Görüşülen radyo
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katılımcıları, radyoların ihtiyaç duyduğu mali kaynağı sağlayan birimleri; rektörlük, dekanlık,
genel sekreterlik, öğrenci dekanlığı, öğrenci kulübü ve çeşitli kurum ya da kuruluşlardan
sağlanan hibe ve bağışlar olarak sıralar.
Tamamen ticari kategoride sayılabilecek DR17 ve DR24 dışında bulunan birkaç istisnai
üniversite radyosu, çeşitli yöntemlerle ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ya da kendine ek gelir
kaynağı yaratabilmektedir. DR10 ve DR19 katılımcısı, ihtiyaç duydukları mali kaynağı
yaratabilmek için zaman zaman üniversitenin proje biriminden destek aldıklarını belirtirken,
DR18 katılımcısı, radyo yayınlarına reklam ya da sponsorluk kabul etmemekle birlikte,
stüdyolarını kullanarak reklam ajansı hizmeti verdiklerini, sektör için radyo ve televizyon
reklamı

hazırlayarak,

bulunabildiklerini

üniversitenin

belirtir.

Katılımcı,

döner
yüksek

sermayesi
bütçeli

aracılığıyla

ihtiyaçların

ticari

rektörlük

faaliyette
tarafından

karşılandığını, reklam ajansı hizmetiyle elde ettikleri gelirlerin ise radyonun rutin sarf
malzemesi gibi giderlerini karşılayabildiğini söyler.
DR7, DR11, DR22 ve VR7 katılımcıları ise çeşitli yöntemlerle sponsorluk desteği alabildiklerini
beyan etmiştir. DR7 katılımcısı hem cihaz hem de yayın olanakları açısından en büyük desteği
TRT’den aldıklarını ifade eder. DR11 katılımcısı ise radyonun kuruluş aşamasında ihtiyaç
duydukları en önemli cihazları bazı sponsorlar aracılığı ile elde ettikleri bağışla satın aldıklarını
belirtir. Katılımcı, radyonun karasal yayınına yönelik yapılan alt yapı hazırlıklarındaki sponsor
desteğini şöyle anlatır:
“Karasalda gelir sorununu …bank Genel Müdürlüğü ile çözdük... Verici, anten, filtre almak
niyetiyle, bunu beyan ettik. Fiyat araştırması yaptık. Verici cihaz aldık. Rektör hocamız dedi ki
bütçemiz yok. … Bankası sponsor oldu bunu almamıza. Anten, filtre, paratoner aldık, yaklaşık
90 metre kablosunu aldık. … ticaret odası 2500 TL destek verdi. O parayı da TRT’ye yatırdık.
Radyo odası yaptırdık, anten ve antenlerin olduğu oda yaptırdık. Laboratuvarı böldük ve
stüdyo yaptık. Sponsorlarla yaptık.”
DR22 katılımcısı, yayına reklam kabul edilmediğini, ancak ilk birkaç yıl programlara sponsorluk
alınarak bunun karşılığında radyoya ihtiyaç duyulan bazı malzeme ya da cihazların
bağışlandığını hatırlatır.
VR7 katılımcısı ise uzun zamandır dinleyicilere çeşitli hediyeler dağıttıklarını ve radyo
programcılarının, kendi programları için açtıkları sosyal medya hesapları aracılığı ile aldıkları
sponsorluklarla bu hediyelerin karşılandığını söyler. Bunun haricinde, radyo kulübünün
bütçesi, radyonun ve etkinliklerinin bazı küçük rutin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Özellikle
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konuk ve etkinlikler için gereken salon tahsisi, ikramlar, afiş ve tanıtım için gerekli baskılar,
bazı küçük stüdyo gereçleri ve toplantı malzemeleri kulüp bütçesinden karşılanmaktadır.
Katılımcı, önemli ihtiyaçların

talep edildiği

takdirde üniversite

yönetimi tarafından

karşılandığını, bu konuda üniversitenin radyoyu güçlü biçimde desteklediğini ve her birkaç
yılda bir gerekli tüm teknik donanımlarını yenileyebildiklerini ifade eder.
DR1 katılımcısı, radyonun ihtiyaçları söz konusu olduğunda kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin
fedakârlık yaparak harcamalara destek olduğundan söz eder. Katılımcı, bu tür harcamalara
örnek olarak şu açıklamayı yapar:
“…konuk ağırlıyoruz. Her hafta düzenli yaptığımız yayınlarımız var. O yüzden konuklu
yayınlarımızda işte su, bardak, çay gibi ihtiyaçlarımız oluyor. Onları kendi aramızda
karşılıyoruz… Mesela kâğıt bitti ne yapacağız! İstiyoruz. Gelmiyor gibi problemler
yaşayabiliyoruz. Buraya geçtiğimizden beri öncesinde öyle bir problemimiz yoktu ama burası
çok büyük ve sadece televizyon ve radyonun olduğu için temizlik problemi yaşıyoruz mesela.
Bu temizlik problemi için de bir personel görevlendirilmiyor. Onun için ayrıca, hani temizlik
malzemeleri, temizlik işlerini de biz kendi aramızda yapıyoruz.”
DR1 katılımcısı, cihazların temini konusunda da yine radyoda görev yapan öğrencilerin kendi
girişimleriyle eksiklikleri tamamlama yoluna gittiklerini “Yetkili kişileri ya da işte bir makamı olan
kişileri ağırladığımız bir yayınımız vardı. O sırada üniversitemize … belediye başkanı geldi.
Ondan rica ettik. Kulaklıklarımızın hiçbirisi çalışmıyor diye. O kulaklığımız geldi.” sözleriyle
anlatmaktadır.
Radyoda görev alan ekibin fedakarlığı ile radyoya sağlanan maddi katkıya birer örnek de DR16
ve VR3’te görülmektedir. DR16 katılımcısı, üst yönetimin karşıladığı temel, elzem ihtiyaçlar
dışında kalanları kendi imkanlarıyla karşılamaya gayret ettiklerini belirterek, radyonun
tanıtımına yönelik ihtiyaç duydukları tişört, kitap ayracı, araba etiketleri, kupa bardaklar gibi
ihtiyaçları tüm radyo ekibinin kendi aralarında topladıkları paralarla karşıladıklarını söyler. VR3
katılımcısı ise bazı harcamaların zaman zaman kulüp üyelerince gönüllü olarak üstlenildiğini
dile getirir.
DR3 katılımcısı, reklam ve sponsorluk konusunda özellikle yerel firmalardan taleplerin
olduğunu; ancak bu talepleri karşılamalarının yasal olarak mümkün olamadığını vurgular. DR6
katılımcısı ise reklam ya da sponsorluk almamalarına gerekçe olarak, mevcut yasanın
kısıtlılıklarının yanı sıra diğer yerel radyolara zarar vermek istemediklerini ve yayıncılık
açısından yalnızca üniversitelerinin tanıtımı ve öğrencilerin eğitimine odaklandıklarını belirtir.
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DR13 katılımcısı, cihaz arızası gibi durumlar meydana geldiğinde sorunu çoğunlukla kendi
teknik yeterlilikleriyle tamir ederek çözdüklerini söyler. DR14 katılımcısı da yine benzer biçimde
cihaz arızaları meydana geldiğinde, bunun tamirini yapabilecek teknik bir personellerinin
bulunduğunu belirtir.
DR18 katılımcısı, 2016 yılına kadar radyo yayınına reklam alabildiklerini ve düzenli bir reklam
gelirlerinin olduğunu; ancak RTÜK’ün uyarısı sonucunda bu uygulamaya son verdiklerini
söyler. DR21 katılımcısı ise radyonun ilk yıllarında kendilerinin yalnızca içerik üreticisi olarak
özel bir şirkete ait frekansı işlettiklerini hatırlatır. Katılımcı, iki yıl önce TRT ile yaptıkları
anlaşma sonucunda kendi frekanslarına sahip olduklarını ve özel frekansla ilgilerinin
kalmadığını dile getirir. Katılımcı, değişen bu yeni yapıda üniversite radyosu olmaları nedeniyle
ticari bir faaliyette bulunamadıklarından ve dolayısıyla kendilerine ait bir gelir elde
edememelerinden yakınır.
VR1 katılımcısı, radyo için önemli ve maliyeti yüksek ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bunların
üst yönetimden talep edildiğini; ancak yıllık rutin ihtiyaçları karşılamak için öğrenci kulüplerine
sağlanan destekten yararlandıklarını belirtir.
Üniversite radyolarının katılımcılarının, bir radyo istasyonunun olası gider kalemlerinden biri
olan, çalınan müzikler için müzik meslek birliklerine ödenmesi gereken telif ücretlerinin ödenip
ödenmediğine yönelik beyanları çoğunlukla benzer gerekçelerle aynı olmuştur. DR1, DR2,
DR3, DR4, DR5, DR6, DR7, DR10, DR11, DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR18, DR19,
DR21, DR23, DR25, VR1, VR2, VR4, VR6, VR7 ve VR8 katılımcıları yayınladıkları müzikler
için telif ücreti ödemediklerini, bu konuda herhangi bir meslek birliğinin kendilerinden ücret
talebinde bulunmadıklarını ve aralarında bu konuyla ilgili bir protokolün de olmadığını (DR3
hariç) ifade etmektedir. Katılımcılar, telif ücretinin talep edilmemesine ya da bu ödemeyi
yapmamalarına gerekçe olarak benzer argümanları öne sürmüşlerdir. Bunlar; üniversite
radyolarının ticari bir amacının olmaması ve dolayısıyla gelir getiren bir işletme olmaması,
yalnızca eğitim amacıyla yayın yapması, yeni müzik eserlerine yer vermemeleri, telifsiz müzik
çalmaları ya da yalnızca yabancı müziklerin çalınması gibi.
DR10 katılımcısı, üç yıl öncesine kadar az miktarda da olsa müzik meslek birliklerine düzenli
olarak telif ücreti ödediklerini; ancak son üç yıldır meslek birliklerinin sözleşme hazırlayıp
göndermemelerinden dolayı süreci askıya aldıklarını söyler. DR11 katılımcısı, müzik meslek
birliklerinin bir kısmından eğitim amacıyla yayın yaptıkları gerekçesiyle telifsiz yayın onayı
aldıklarını, bir kısmından da yanıt beklediklerini ifade eder. Radyonun kurulduğu ilk yıl bir müzik
meslek birliğinin telif ücreti talep ettiğini ve ödeme yapıldığını da ekler. DR16 katılımcısı,
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geçmişte müzik meslek birliklerine telif ücretinin düzenli olarak ödendiğini, son yıllarda meslek
birliklerinin bu taleplerini beklemeye aldıklarını söylerken, DR18 katılımcısı, reklam aldıkları
yıllarda müzik meslek birliklerine telif ücreti ödediklerini, sonrasında kâr amacı gütmeyen bir
öğrenci radyosu durumuna gelinmesiyle, müzik meslek birliklerinin bu ücreti talep etmediklerini
belirtir. DR20, yeniden kurulum aşamasında olan ve yayını olmayan bir radyo olduğu için telif
ücreti ödemezken, DR21 katılımcısı, radyonun frekansı bir şirkete aitken, kullanım bedeli ve
telif ücretlerinin düzenli olarak ödendiğini, kendi frekanslarını kullanmalarıyla birlikte talep
edilmemesi nedeniyle bu bedellerin ödenmediğini söyler. VR2’de düzenli canlı yayına geçildiği
ilk 3 yıl çalınan müzikler için telif ücreti ödenirken, katılımcı bu ücretlerin daha sonraları talep
edilmemeye başlandığını hatırlatır.
DR2 katılımcısı, zaman zaman müzik meslek birliklerinin ücret talep ettiklerini dile getirmekte,
DR8 katılımcısı ise ticari bir gelirleri olmamalarına karşın müzik meslek birliklerinin uzun yıllar
telif ücreti talep ettiklerini ve bu ödemeyi gerçekleştirdiklerini; ancak talep edilen rakamların
yıllar içindeki tutarsızlığı nedeniyle yüksek ücret talep edildiğinde, bunu pazarlıkla indirerek
ödeme yapabildiklerini dile getirir. DR9 katılımcısı ise radyonun ticari amacı olmayan öğrenci
odaklı bir eğitim radyosu olması dolayısıyla müzik meslek birliklerine telif ücreti ödemediklerini,
birliklerin az miktarda harç bedeli aldıklarını söyler. Bu duruma yönelik anlaşmalar, yıllık
yazışmalarla yapılmaktadır. Yine, VR9’da yayınlanan müzikler için telif ücreti ödenmektedir.
VR3, telif ücreti ödenmediği için sorun yaşayan radyolardan biri olarak kayda geçmiştir.
Katılımcı, yayınladıkları müzikler için geçtiğimiz döneme kadar müzik meslek birliklerine telif
ücreti ödenmediğini ve bu durumun sonucunda üç hafta yayınlarını kesmek zorunda
kaldıklarını dile getirir.
Görüşülen tüm radyolar içerisinde hem üniversite radyosu sayılabilecek hem de diğerlerinden
bütünüyle farklı yapıda konumlandırılan, ticari faaliyette bulunabilen iki radyo mevcuttur ve
bunlar DR17 ve DR24’tür.
DR17 katılımcısı, radyonun reklam ve sponsorluk gelirleri olduğunu, üniversiteden radyoya
herhangi bir kaynak aktarılmadığını, bunun yasal olarak da mümkün olmadığını belirtir.
Radyonun ekonomisi, reklam gelirleri ve düzenlenen etkinliklerden elde edilen sponsorluk
gelirleri aracılığıyla sağlanmakta ve giderler ise yine radyonun kendi ekonomisi içinde
karşılanmaktadır. Katılımcı, yasa gereği yönetim kurulu başkanına cüzi bir miktar huzur hakkı
ödenmesi dışında personel giderlerinin bulunmadığını, tüm çalışanların üniversite personeli ve
öğrencilerden oluştuğunu ve bu kişilerin gönüllü olarak hizmet verdiklerini aktarır.
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Buna karşın katılımcı, DR17’nin diğer üniversite radyolarına göre çok daha fazla gider
kalemlerinin mevcut olduğunu ve bunların tamamının üniversite desteği olmadan radyonun
kendi imkanlarıyla karşılandığını söyler. Katılımcı, radyonun önemli giderlerini, müzik meslek
birliklerine ödenen telif ücretleri, frekans kullanım hakkı ücreti, telefon, İnternet ve elektrik
faturaları, muhasebe ve kira giderleri olarak sıralamıştır. DR17’nin web sitesi ticari uzantılı
olup, İnternet yayınına yönelik hosting hizmeti üniversite dışından ticari bir firma tarafından
sağlanmaktadır.
DR24 katılımcısı, ticari bir radyo olmaları dolayısıyla reklam ve sponsorluk gelirlerine sahip
olmanın yanı sıra düzenledikleri bazı organizasyonlardan da gelir elde edebildiklerini söyler.
Konser ve parti organizasyonlarından dönem dönem radyoya gelir sağlayabildiklerini belirtir.
Katılımcı, gider kalemlerinin ise diğer üniversite radyolarına göre çok daha fazla olduğunu
hatırlatarak, en önemlilerini; elektrik faturaları, vergiler, personel (SGK) giderleri, telif ücretleri,
RTÜK payı, frekans kullanım bedeli olarak sıralamıştır. DR24 katılımcısı, ticari bir radyo
olmaları dolayısıyla üniversitenin alt yapı kaynaklarını kullanmadıklarını, bu sebeple hosting
hizmetini dışarıdan bir firmadan sağladıklarını söyler.
DR8, DR9, DR16, DR22, DR23 ve DR25 katılımcıları, RTÜK tarafından frekans kullanım
bedeline yönelik talep edilen ücreti ödediklerini söylerken DR3 katılımcısı herhangi bir kira
bedeli ya da ücret ödemediklerini belirtir. DR9 katılımcısı, karasal yayın için uzun yıllar frekans
bedeli talep edilmediğini ve ödemediklerini, son yıllarda az miktarda ödemenin yapıldığını
hatırlatır. DR23 katılımcısı ise yasal olarak frekans tahsis hakları olmamasına karşın, kullanım
hakkı bedelini ödediklerini dile getirirken bunun hukuki bir zemininin olmadığına dikkat çeker.
Ticari statüde konumlandırılan DR17 ve DR24 bir kenara konulursa, radyonun İnternet
yayınına yönelik hosting hizmetini üniversite dışından özel bir şirketten sağladıklarını beyan
eden radyolar; DR4, DR12, DR14, DR18, DR19, VR1, VR3, VR6, VR8 ve VR9’dur.
DR19 katılımcısı, hosting hizmetinin radyoları için bir gider kalemi olmadığını, bu hizmetin özel
bir şirketten hibe yoluyla karşılandığını dile getirir. DR4 katılımcısı, hosting hizmetini üniversite
dışından sağlamak zorunda kalmalarına gerekçe olarak üniversite içinde konuyla ilgili yetkin,
bilgi sahibi bir personelin bulunmamasını öne sürer. DR18 katılımcısı ise geçmişte
üniversitenin alt yapısını tehlikeye atmamak adına dışarıdan bir firmadan destek aldıklarını;
ancak gelinen noktada mevcut durumun daha fazla güvenlik ihlali yaratması ile birlikte daha
güvenli bulunan üniversitenin alt yapısına geçiş çalışmaları yaptıklarını ifade eder. Daha önce
okulun altyapısını kullanarak yayın hosting hizmeti alan VR1, yavaşlama ya da kesinti sorunu
nedeniyle profesyonel bir firmadan hizmet almaya başlamıştır.
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VR2 katılımcısı, halihazırda tek düzenli giderlerinin, programlarını saklamak ve eş zamansız
olarak dağıtmak için üye oldukları dijital ses platformu SoundCloud’a ödedikleri yıllık ücret
olduğunu beyan etmiştir.
Şekil 3: Üniversite Radyolarına Mali Kaynak Sağlayan Birim/Kişi ve Kurumlar
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Şekil 4: Üniversite Radyolarının Gider Kalemleri

3.3.2 Hukuki Dayanak
90’lı yıllar sonrası, özellikle 2011 yılı öncesinde kurulan üniversite radyolarının karasal
yayınına yönelik yasal dayanağını, bugün mülga8 durumunda olan ‘3984 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 24. maddesinden aldıkları
görülmüştür. Bu maddeye sonradan eklenen “Radyo-Televizyon bölümleri bulunan iletişim
fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” ibaresi pek çok
üniversite radyosunu cesaretlendirmiştir.

8

Varlığı kaldırılan, kapatılan.
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DR3, DR8, DR9, DR18, DR19, DR22, DR23 ve DR25 katılımcıları radyonun kuruluşundaki
yasal dayanakları konusunda ‘3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun’un 24. maddesine atıfta bulunmuştur. 2011 yılında güncellenen 6112 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da üniversitelerden
geri alınan karasal yayın hakkı sonrası İstanbul dışında bulunan tüm radyoların karasal
yayınları genellikle bulundukları şehirde boş frekans olması nedeniyle devam etmiş ve bu
radyolara geçmişte verilen hak geri alınmamıştır. İstanbul’da boş radyo frekansının olmaması
ve ticari radyoların baskıları nedeniyle bu şehirdeki üniversite radyolarının karasal yayını sona
erdirilmiştir.
DR2 katılımcısı, o dönemlerde RTÜK’ten görüş alınarak ilgili mevzuata uygun biçimde işlemleri
gerçekleştirdiklerini belirtirken RTÜK’ten alınan bu görüş yazısını, önceki yıllarda şehirde
bulunan diğer radyoların şikayetlerine karşı bir kalkan olarak da kullandıklarını dile getirmiştir.
Katılımcı, 6112 sayılı yasa döneminde gerçekleşen şikayetleri üniversite yönetiminin çeşitli
devlet kurumlarıyla olan bağlantıları aracılığıyla bertaraf ettiklerini ve yayınlarını halen
kesintisiz biçimde devam ettirdiklerini söyler.
DR6, DR12 ve DR15 katılımcıları radyonun kuruluş aşamasındaki hukuki dayanaklarını TRT
ile yapılan protokole atfeder ve yayınlarını TRT’nin yerel yayın frekansı üzerinden
gerçekleştirdiklerini dile getirir.
Yalnızca İnternet üzerinden yayın yapan radyoların ise kuruluş aşamasında herhangi bir
başvurusu olmamıştır.
DR17 ve DR24, ticari radyo esaslarına göre kurulmuş üniversite radyolarıdır.
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Şekil 5: Üniversite Radyolarının Hukuki Dayanağı

3.3.3 Hukuki ve Finansal Sorunlar
Üniversite radyolarının en temel hukuki sorunu ilgili yasalarda kendileri için yapılmış net bir
tanımın olmamasıyla ilişkilidir ve pek çok katılımcı bu sorunu dile getirir. DR3 katılımcısı,
üniversite radyolarının karasal frekans sahipliğinin eşit haklarla tüm üniversitelere verilmesi
gerektiğini belirterek, yasalardaki belirsizliklerin ve farklı uygulamaların standartlara
bağlanması gerektiği konusunda görüş bildirmiştir.
DR18 katılımcısı, her ne kadar uzun yıllardır sahip oldukları frekansı kullanıyor olsalar da bu
durumun yasal dayanağının bulunmadığını şu sözlerle anlatır:
“Halihazırda [mevcut yasada] bizim durumumuz üniversiteler anlamında resmî kurumlar,
üniversite resmi kurum olduğu için radyo yayıncılığı anlamında sorunumuz şu; biz ne yasalız
ne yasağız ne yasal değiliz... Biliyor devlet, bizim hangi frekanstan ne yayın yaptığımızı. Bizi
tanıyor. Ama frekans ihalesi yapılıp da frekansı sattım, aldım durumu da oluşmadığı için bize
artık kapatın da denmiyor. Devam edin de denmiyor… Yani şu an ihale yapılsa ve birisi
‘ihaleden ben …’i satın aldım” dese kapatacağız. Devam edebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü
bizim bir yasal bir yeterliliğimiz yok.”
Bu doğrultuda, DR5 ve DR19 katılımcısı, geçmişte RTÜK’ün uyarısı sonrasında karasal yayın
frekans haklarının iptal edildiğini dile getirir. Kurulduğu ilk yıllarda bulunduğu fakültenin yakın
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çevresine karasal yayın yapan DR19, yerel bir radyonun enterferasyon şikâyeti üzerine karasal
yayınını durdurmak zorunda kalmıştır. 90’lı yılların sonuna kadar karasal yayınını sürdüren
DR10 da o yıllarda yayın yaptığı çevrede bulunan özel bir radyonun şikâyeti üzerine RTÜK’ün
uyarısıyla karasal yayınını durdurmak zorunda kalmıştır.
DR8 katılımcısı, radyonun kesintisiz yayına başlamadan önce de üç kez karasal yayın
denemesi yaptığını; ancak o dönemki yasal boşluklar nedeniyle, yapılan şikayetler sonucunda
üç kez radyolarının karasal yayınının kapatıldığını söylemiştir. Katılımcı, bugün hala devam
eden yasal boşlukların, yayınları üzerinde bir baskı unsuru olarak durduğunu “Şu anda bir defa
daha kapansak bir daha açılma şansımız yok.” sözleriyle ifade etmektedir. DR9 katılımcısı da
bu konudaki yasal boşluğun farkında olduklarını ve günün birinde karasal yayın haklarını
kaybedebileceklerinin ihtimali olduğunu vurgulamaktadır.
DR14 katılımcısı, radyonun kurulduğu ilk yıl karasal yayının olduğunu; ancak hem elektrik
faturası gibi biriken borçlar hem de yayının gerekli izinler alınmadan başlaması sonucu
kapatıldığını söyler. Katılımcı, radyodan sorumlu kişi olarak, karasal yayının yeniden hayata
geçmesi için çabaladıklarını; ancak bu sürecin çok yavaş işlediğini belirtir.
DR15 katılımcısı, yasadaki belirsizliklerle birlikte radyonun ilk yıllarında karasal yayın
yaptıklarını; ancak o yıllarda üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi olmaması nedeniyle,
yerel ticari radyoların da şikayetleri üzerine radyolarının RTÜK tarafından kapatıldığını
anlatmaktadır. Radyonun on yıl süresince karasal yayın olanağı bulamadığını ve bu süreçte
İnternet üzerinden yayın yapmaya başladıklarını, karasal yayının RTÜK ve TRT ile yapılan
görüşmeler sonucunda alınan izin neticesinde başladığını dile getirir. Katılımcı, RTÜK ve
TRT’nin ilgili birimleriyle yazışmalar gerçekleştirdiklerini, sözleşmeler imzalanıp gerekli tahsis
ücretleri ödendikten sonra anten-verici kurulumuna yönelik teknik altyapı çalışmaları da
tamamlandıktan sonra karasal yayının başladığını ifade eder. Katılımcı, güncel durumda elde
ettikleri frekans hakkının kendilerine ait olduğunu; ancak yine de yasal boşlukların olduğunu
gözlemlediklerini ve daha kesin tanım ve düzenlemelerle bu sorunun kökten çözülmesi
gerektiğini önermektedir.
DR23 katılımcısı, yayına başlamalarındaki hukuki dayanağı 3984 sayılı yasadaki iletişim
fakültesi olan üniversitelere verilen hakla elde ettiklerini ifade eder. Ancak katılımcı, o dönemde
de yasaların büyük boşluklar içerdiğini şöyle tarif eder:
“Biz yayına başladık izni sonra aldık. Hatta izin bile almadık. Radyo Televizyon Üst Kuruluna
‘bu frekanstan yayına çıktık’ diye bilgi yolladık. O kadar da rahattı… Defakto olarak başlamış
57

bir süreç, üniversitelerin yayın yapması sonra yasaya iliştirilmiş, üniversite radyolarını da özel
bir ibareyle belirtiyor ‘iletişim fakültesi olan diye’… sonra son dakika düzenlemeyle yasadan
tekrar çıkarılmış. Ama şöyle bir olay var; üniversiteleri çıkarmıyor, bütün kurumları çıkarıyor…
Son dakika o paragraf yok ve o paragrafın olmamasıyla birlikte hepimiz açığa düştük…
ilerleyen süreçte o kadar enteresan bir noktaya getirdi ki, yasada olmamasına rağmen
rektörlükler başvurduğunda, TRT üzerinden frekans tahsisi devam etti. Bir de öyle bir olay var.”
DR8 katılımcısı, enterferasyon sorunu kapsamında üniversite radyolarının hukuki dayanaktan
yoksun yapısına vurgu yapar ve RTÜK’ün zaman zaman radyolarını, diğer radyoların
yayınlarını enterfere ettiği gerekçesiyle uyardığını ve bu konuda gerekli teknik önlemleri
aldıklarını; ancak diğer radyoların kendi yayınlarını enterfere etmesi durumunda yasal statüleri
de olmadığı için şikâyet konusu dahi edemediklerini söyler. DR22 katılımcısı da bu konuda
yaşadıkları soruna vurgu yapar ve radyonun ilk kurulduğu yıllarda kullandıkları frekansı farklı
bir radyonun yayınıyla enterferasyon sorununa neden olduğu için değiştirmek zorunda
kaldıklarından söz eder.
DR25 katılımcısı, bir yerel radyonun frekansını enterfere etmeleri gerekçesiyle CİMER’e
şikâyet edildiklerini söyler. Katılımcı, bu şikâyete karşı herhangi bir düzenleme yapmadıklarını,
kendilerine ait frekansın dışına çıkmadıkları için, şikâyet eden radyoyu, ilgili genel müdürlüğe
yönlendirdiklerini dile getirir.
DR2 katılımcısı, taşrada bulunan pek çok üniversite radyosunun yerel ticari radyolar tarafından
haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle şikâyet edilebildiğini hatırlatarak, bu sorunların
ancak kişisel ilişkiler ve bağlantılar aracılığıyla çözülebildiğini “Anadolu’daki birçok şehirde bu
sıkıntılar bertaraf ediliyor” sözleriyle pekiştirmektedir. Katılımcı, ticari yerel radyoların şikâyet
konusu ettikleri birinci sorunun üniversite radyolarının reklama yer vermemesi nedeniyle
diğerlerine göre daha çok dinlenmeleri ya da diğer radyoların yayınlarını enterfere etmeleri
olduğunu vurgulamaktadır. Katılımcı, enterferasyon sorununu, “frekanslar karışmadığı
müddetçe bir sıkıntı yaşamıyoruz” diyerek çözdüklerini dile getirir. Bu tür sorunların
çözümünde, özel radyolarla yaptıkları iş birlikleri ve kurulan iyi ilişkilerin de önemli bir payı
olduğunu ekler.
DR3 katılımcısı, bugüne kadar herhangi bir hukuki sorun yaşamadıklarını; ancak yayın
yaptıkları şehirde yaşayan insanların kültürel hassasiyetleri nedeniyle zaman zaman sorun
yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmektedir:
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“Toplumsal hassasiyetler çok önemli. Yani şehir… şehrin belirli bir kültürel yoğunluğu var…net
bir doku var. O dokuyu çok da … rahatsız edecek söylemlerden müziklerden … uzak durmanız
gerekiyor. Öğrenci bazen … diyor ki ben filanca müziği şarkıcıyı seviyorum onun şarkısını
kendi programımda çalmak istiyorum ama biz … toplumsal hassasiyetlerden dolayı diyoruz ki
burada bu müzik çok da hoş karşılanmaz. O toplumsal hassasiyetler dolayısıyla zaman zaman
problem yaşıyoruz… Bazen … toplumsal hassasiyetler bağlamında tepkilere maruz
kalabiliyoruz… bir iki sefer oldu yani çok yoğun çok sayıda şehit verdiğimiz dönemlerde öğrenci
biraz hareketli müzik çaldı diye tepki verenler oldu.”
DR16 katılımcısı, başka bir şehirde bulunan radyonun kendi kurumsal kimliklerini taklit etmesi
ve frekans enterferasyonu gibi bazı sorunlar yaşadıklarını; ancak bu sorunların hukuki sürece
girmeden üniversitenin hukuk bürosu tarafından çözüldüğünü söyler. Katılımcı, radyonun isim
ve logo hakkı gibi kurumsal kimlik göstergelerini koruma altına almak için marka tescili
yaptırdıklarını da ekler.
DR18 katılımcıları, reklam aldıkları yıllarda herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmadıklarını;
ancak 2016 yılında RTÜK tarafından uyarılmaları sonucunda reklam yayınlarını sona
erdirdiklerini belirtir.
Görüşülen radyo katılımcıları, bazı radyolardan talep edilen ve ödenen, bazı radyolardan talep
edilmeyen ve ödenmeyen telif ücretleriyle ilgili de yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını
savunmakta ve bu alanda da büyük bir boşluğun içinde olduklarını vurgulamaktadır.
Yayınlarına reklam ya da sponsorluk almadıkları için çaldıkları şarkılara karşılık telif ücreti
ödemediklerini ifade eden DR2 katılımcıları, zaman zaman müzik meslek birliklerinin ücret
talep ettiklerini dile getirmekte, buna karşın bir eğitim radyosu olmaları ve kâr amacı
gütmeyerek herhangi bir gelire de sahip olmadıkları gerekçesiyle yaptıkları yazışmalarla bu
sorunu geçici sürelerle çözdüklerini ifade etmektedir. Katılımcı, bu uygulamanın yasal bir
dayanağının olmamasından yakınmakta, özel radyo-televizyon kuruluşlarının şikayetlerine
karşılık sürekli benzer prosedürleri işletmek durumunda kaldıklarını dile getirmektedir.
DR5 katılımcısı, müzik meslek birlikleriyle yaptıkları görüşmelerde, ticari amacı olmayan bir
öğrenci radyosu olmaları nedeniyle telif ücreti ödemelerine şimdilik gerek olmadığı bilgisini
aldıklarını, aralarında yazılı bir protokol olmasa da sözlü olarak meslek birliklerinin bu konuyu
tolere ettiğini söyler.
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DR18 katılımcısı, geçmişte müzik meslek birliklerinin telif ücreti talep ettiklerini ve kendilerinin
bu ücreti ödediğini; ancak son yıllarda meslek birliklerinin ‘bir düzenleme yapıyoruz’ diyerek
süreci askıya aldıklarını dile getirir.
DR23 katılımcısı, telif ücretleriyle ilgili düzenlemelerin açık, anlaşılır ve sabit olmadığından
yakınmakta, frekans hakkı ile ilgili yaşanan karmaşanın telif ücretlerinde de benzer olduğunu
aktarmaktadır.
DR24 katılımcısı, geçmişte hem telif ücretlerine hem de frekans kullanım hakkına dair hukuki
sorunlar yaşadıklarını; ancak bu sorunların uzun yıllardır aşıldığını dile getirir.
VR2’de düzenli canlı yayına geçildiği ilk 3 yıl, çalınan müzikler için telif ücreti ödediklerini dile
getiren katılımcı daha sonraları bu ücreti ödemeye gerek kalmadığını şu şekilde
açıklamaktadır:
“Biz … canlı yayına geçtiğimiz zaman MESAM’a, MÜYAP’a, MÜYORBİR ve MSG’ye 3 yıl telif
ödedik. Hepsine ayrı ayrı. Faturaları gelir, ayrı ödenir. Kendileri bizimle irtibata geçti, MESAM
başındaki grup, dediler ki bu durum artık eskisi gibi değil. Ödemeyi durdurun dediler. Kendi
isteğimizle öderken, kapsam dışına çıktık. Üniversite radyosu olduğu için. Hem İnternet
üzerinden yayın olduğu, reklam geliri olmayan kategorisine girdiği için. Ödemiyoruz. Lisans
konusunda çok hassas davrandık. Hala da öyle. Ne kural uygulanıyorsa ona da uyuyoruz.
Hukuki durumu yürütüyoruz. Üniversitemizin avukatları eşliğinde.”
VR2 katılımcısı, hukuki bir sorunla karşılaşmamak için telif konusunda titiz davrandıklarını ve
meslek birlikleri ücret talep etmese bile kurallara uygun hareket ettiklerini şu ifadelerle
pekiştirmektedir:
“Yabancı müzik çalıyoruz. 170 ülkenin müziğini çalma hakkımız var. Kurallar var ama. Dışına
çıkmadan. Yurtdışından bizi dinleyemiyor kimse. Yurtdışına kapattık, telif nedeniyle. Eğer
dinlenirsek, o şarkılar Türkiye içinde lisanslı olduğu için yurtdışından dinlenirse hataya düşmüş
oluruz. Titiz davranıyoruz. Stüdyoda listemiz var. Programcı programda çalacağı şarkıları
söylemiyor. Söylerse dinleyenler kayıt için pozisyon alırlar ve şarkıyı kaydetmiş olurlar. Aynı
sanatçının bir saatte ikinci eseri çalınmıyor gibi kurallar var ve uyuyoruz bunlara. Hukuki
sıkıntımız olmuyor.”
DR10 katılımcısı, telif haklarıyla ilgili Türkiye’de herhangi bir sorun yaşamadıklarını; ancak
çaldıkları bir şarkı nedeniyle yurt dışı kaynaklı hukuki bir sorun yaşadıklarını ve bu sorunu nasıl
çözdüklerini şöyle anlatır:
60

“Amerika Birleşik Devletleri’nde TuneIn’den daha çok dinleniyoruz, orada bir sanatçının
radyolarda çalınmasını istemediği bir eseri çalmışız. O çok enteresan bir olaydı. Meğer Bob
Dylan bir eserinin ABD’de değil bütün dünyada çalınmasını istemiyormuş ve Sony’ye bunu
söylemiş. Ama biz nereden bileceğiz, biz çalmış bulunduk… [Nasıl bir dönüş oldu?] “Bir daha
çalmayın” bir, TuneIn Rock yayınımızı Kuzey Amerika’ya veremiyoruz. Şikâyet üzerinden bir
yaptırım oldu. Ama Orta Amerika ve Güney Amerika’da TuneIn’de dinlenebiliyoruz. Ama Bob
Dylan’ın ve menajerinin olduğu bölgelerde TuneIn’den Rock kanalımız dinlenemiyor. Böyle bir
cezalandırma var ama onu biz bilemezdik.”
VR3 katılımcısı, herhangi bir reklam geliri bulunmayan radyonun çaldığı müzikler için
geçtiğimiz döneme kadar müzik meslek birliklerine telif ücreti ödenmediğini ve bu durumun
sonucunda üç hafta yayınlarını kesmek zorunda kaldıklarını, üst yönetimin sorunu çözmesi
sonrasında yayınlarına yeniden devam edebildiklerini ifade etmiştir.
DR23 katılımcısı, yasal olarak frekans tahsis hakları olmamasına karşın, kullanım hakkı
bedelini ödediklerini, ödenmediği takdirde cezai işlemle karşılaşabildiklerini dile getirir.
Katılımcı bu bedelin yarattığı sorunu şöyle anlatır:
“Tabi ki ödemek zorundayız. Ödemezsek zaten ceza kesiyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim;
normalde martta ödenmeye başlıyordu, dört taksitle yıl sonuna kadar ödeniyordu. Bu sene
ocak sonuna kadar ödenmesini talep ettiler. Yani 2020 frekans ücretlerinin ilk taksitini Ocak
2020 sonu dediler. Sonra Radyo Televizyon Üst Kurulundan bir hanımefendi aradı ‘Yazı
yolladık size ulaştı mı’ dedi. Tabi bize ulaşmıyor bir şekilde, kaza ile öğrenmiş oluyoruz.
‘Hanımefendi tamam biz ödeyelim de bizim 2020 için bütçelerimiz şubatın sonunda martta
açılır, ocakta bütçe açılmıyor’ dedim. ‘Farkındayım hocam, diğer üniversiteler de aynı cevabı
verdi’ dedi. ‘O zaman biz ne yapacağız’ dedim. ‘Cezasını, gecikme faizini ödersiniz’ dedi.
Sonuç itibariyle bu frekans tahsis ücretiyle ilgili yazı geldiğinde bundan 6-7 sene önce o
zamanın yetkili rektör yardımcısı bizatihi Radyo Televizyon Üst Kurulunu arıyor. ‘Ticari bir
faaliyetimiz yok, bunu tamamen üniversitenin öz kaynaklarıyla götürüyoruz, üstüne üstlük
eğitim faaliyeti çerçevesinde efektif olarak kullanılıyor, biz neyin parasını kime ödeyeceğiz?
Ayrıca bütçede böyle bir kalem de yok’ diyor. Ve düzenli olarak da bu fiyat artıyor.”
Görüşülen radyo katılımcıları, radyoların kendi ekonomilerini yaratamamaları nedeniyle pek
çok finansal sorun yaşadıklarını beyan ederken, bazı radyolar bağlı bulundukları üst yönetim
birimi tarafından yeterince destek görerek bu sorunları aşmakta, bazıları ise destek
göremedikleri için yıllar içinde faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmaktadır.
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DR1 katılımcısı, radyoya olan ilgisizliğin sadece öğrenciler boyutunda olmadığını
vurgulayarak, radyonun ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki sıkıntılarını şu sözlerle dile
getirir:
“Özellikle rektörlüğe bağlı olarak kaldığımız için çok fazla kısıtlama ve sınır var. Sadece canlı
yayınlarda hatırlanıyoruz…Onun haricindeki ihtiyaçlar gideriliyor. O da hani yine sorun
yaşadık, … ne yapacağız, … ya olur ya olmaz...”
Yine, DR5 katılımcısı da maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üst yönetim tarafından
ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını vurgular. DR21 katılımcısı da radyonun kendine ait
bir bütçesi olmaması nedeniyle diğer pek çok üniversite radyosu gibi sorun yaşadıklarını,
ihtiyaçların zamanında karşılanamadığını söyler.
DR23 katılımcısı, dışarıdan alınan hizmetlerin genelde periyodik ödemelerinin olduğunu ve bu
ödemelerin bürokratik süreçler nedeniyle uzaması ya da aksamasının mümkün olabildiğini, bu
sebeple de hizmetlerin genellikle üniversitenin iç kaynaklarıyla karşılanmasını tercih ettiklerini
söyler.
DR11 katılımcısı, İnternet yayınına geçmek için ihtiyaç duydukları finansal kaynağın üst
yönetim tarafından sağlanmadığını söylerken, DR25 katılımcısı, zaman zaman kaynak
sıkıntısı yaşadıklarını şu cümlelerle ifade etmektedir:
“Mümkünse ihtiyaç çıkarılmamaya çalışılıyor. Zaten yıllık bakım sözleşmesi ortalama 8-9 bin
lira, o fakültenin bütçesinden karşılanıyor. Tek giderimiz o. Bakım sözleşmesine yaptığımız bir
gider var bir de tabii ki malzeme alımları da yine fakülte bütçesinden karşılanıyor. Talep
ettiğimiz takdirde aktarılıyor.”
VR4 katılımcısı, radyonun ihtiyaç ve sorunlarının üniversitenin diğer idari birimleriyle birlikte
ele alındığını dile getirmekte, bu durumun diğer birimler arasında radyonun geri planda
tutulmasıyla sonuçlanabildiğini vurgulamaktadır. Katılımcı, bu sorunu şu sözlerle ifade eder:
“Uzun zamandır idari kadrodayız. Bir yıl içerisinde yoğun şekilde idari kadroda olduğumuzu
hissettik. İdari kadro da bizi stüdyo adına kendi toplantılarına, iç sorunlarımız içerisinde
değerlendirmeye başladılar. Bir güzel yanı var. Sorunlarımızı hemen her ay bildirebiliyoruz.
Ama zor yanı şu; öğrenci işleri, enstitü, kütüphane gibi çok büyük birimlerin sorunları bizim
sorunlarımızla bir değil. Biz diyoruz bizim kulaklığımız bozuldu, onlar başka sorunlardan
konuşuyorlar. Orada bazen yerimiz yok gibi hissediyoruz. Derdimizi hemen anlatma açısından
da iyi olarak değerlendiriyoruz.”
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DR20 katılımcısı, radyo için tahsis edilen alanın ve odaların, radyo yayıncılığı yapmak için
altyapısının uygun olmadığını, yalıtım ve kurulum maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getirir.
Katılımcı hem idari hem de fiziki olarak bir iletişim fakültesi bünyesinde faaliyetini yürüten
DR20’nin ihtiyaçlarının, fakültenin tamamının taşınması sonrasında pek çok fiziksel sorunla
karşı karşıya kalması sonucunda ötelendiğinden yakınır. Katılımcı, özellikle üniversitenin
bölünmesi sonrasındaki yeni yapılanma sürecinde bütçelerinin daha da daraltıldığını söyler.
İhtiyaçlarının karşılanması konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren katılımcı, eğitim
amacıyla yayın yapan üniversite radyolarına ücretsiz frekans tahsis edilmesi ve bu radyolardan
telif ücreti alınmaması gerektiğini dile getirir. Katılımcı, yalnızca İnternet üzerinden yayın yapan
bir radyoda görev alan öğrencilerin işe yeterince motive olamadıklarını belirtir.
Ticari statüde yayınını sürdüren, reklam ve sponsorluk geliri elde etme fırsatı olan radyoların
katılımcıları da finansal sorunlar yaşadıklarını beyan etmiştir.
DR17 katılımcısı, reklam gelirlerinin yıldan yıla azalması nedeniyle idari sıkıntılar
yaşayabildiklerini, bunu aşmak için gelir getirici sponsorlu etkinliklere yöneldiklerini söyler.
Katılımcı, yerel reklam kaynağının az olmasından ve reklam verenlerin radyo yerine sosyal
medya mecralarını tercih etmeye başladıklarından yakınır. Geçmişte radyo bünyesinde bir
reklam birimi oluşturduklarını ve firmalar için reklam hizmeti de verebildiklerini söylerken,
bugün nadiren bu yönde talep olduğu için yalnızca hazır gelen reklam seslerini yayınladıklarını
belirtir. Katılımcı, radyoya reklam ya da sponsorluk almak için reklam verenlerle olan iletişimi
sağlamak adına sosyal medyayı kullandıklarını, öğrencilerle çalışmaları nedeniyle reklam
almaya yönelik bir saha çalışmalarının olmadığını dile getirir. Katılımcı, reklam, pazarlama ve
tanıtım alanının ayrı bir uzmanlık alanı olması ve öğrencilerinin bu eğitimlere sahip olmaması
nedeniyle bu işe artık girişmediklerini de ekler.
DR24 katılımcısı, mevcut gelirleriyle radyonun tüm operasyonel giderlerini karşılayabildiklerini;
ancak ekipman kalitesini korumak ve yükseltmek ve yatırım devamlılığını sağlamak
konusunda ek finansal desteğe ihtiyaç duyabildiklerini belirtir.
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Şekil 6: Üniversite Radyolarının Hukuki Sorunları
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Şekil 7: Üniversite Radyolarının Finansal Sorunları ve Sorunların Kaynağı

3.4 Üniversite Radyolarının Yönetim ve Organizasyon Yapısı
Bu kısımda, üniversite radyolarının yönetim ve organizasyon yapısı ele alınmakta ve bu
kapsamda, radyoların bağlı oldukları birim, personel yapılanması ve iş süreçleri, personel
eleme-seçme ve kurum içi mesleki eğitim süreci ile radyoların işleyişine dair yönetimsel
yaklaşım ve zorluklar, zorunluluklar tespit edilmiştir.
3.4.1 Bağlı Olduğu Birim
Üniversite radyolarının yönetim ve organizasyon yapısı, bağlı oldukları birimlerin çalışma
prensiplerine göre biçimlenmekte ve bu birimlerin hiyerarşisi, radyoların yapıları üzerinde de
etkili olmaktadır. Görüşülen radyo katılımcılarından elde edilen verilere göre, Türkiye’deki
üniversite radyoları, rektörlük, dekanlık, genel sekreterlik, bölüm, yüksek okul müdürlüğü,
medya merkezleri, halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim müdürlükleri, öğrenci kulübü, öğrenci
dekanlığı gibi birimlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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DR1, idari olarak önceleri iletişim fakültesine, üniversitenin bölünmesi sonrasında ise
doğrudan rektörlüğe bağlanmış olan bir radyodur ve görüşülen katılımcıya göre bu değişiklik,
radyodan sorumlu personelin de değişmesi ve radyo yayıncılığı ile ilgisi olmayan bir akademik
personelin zorunlu olarak görevi üstlenmesiyle sonuçlanmıştır.
Bünyesindeki tüm yazılı, görsel ve işitsel yayın mecralarıyla birlikte bir merkez olarak
konumlandırılan DR2, öncelikle dâhil olduğu merkezin müdürlüğüne ve sonrasında iletişim
fakültesi dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Katılımcı, radyonun idari olarak
dekanlığa bağlı olmasına karşın, fakültenin değil, üniversitenin radyosu olduğunu
“üniversitenin kamuya açılan bir penceresi” sözüyle ifade eder.
İdari olarak uzun yıllar iletişim fakültesine bağlı olan DR3, 2019 yılı itibarı ile radyo, televizyon
ve sinema bölümünün idaresine geçmiştir. DR4 ise iletişim fakültesi bünyesinde bulunan
Medya Merkezine bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Daha önceleri Radyo, Televizyon
Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten DR5, bugün Kurumsal
İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak çalışmaktadır. DR6’nın da içinde
bulunduğu Medya Topluluğunun bağlı olduğu merkez olan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü,
rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. DR15, mekânsal olarak iletişim fakültesi ile iç içe
olmasına karşın idari olarak iletişim fakültesinden bağımsız, Radyo Televizyon Uygulama ve
Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürütür.
Katılımcı, DR18’in geçmişte hem mekânsal hem de idari olarak iletişim fakültesi bünyesinde
faaliyet gösterdiğini, sonradan rektörlük bünyesinde kurulan Radyo ve Televizyon Araştırma
ve Uygulama Merkezine bağlandığını söyler. Katılımcı, radyonun iletişim fakültesinden
rektörlüğün altındaki bir merkez bünyesine alınmasındaki amacın, bürokrasiyi azaltıp bütçesini
artırarak, radyo ve televizyon yayıncılığının kurumsal bir yapıya bürünmesi olduğunu dile
getirir.
DR23 katılımcısı, radyonun geçen yıla kadar iletişim fakültesi, radyo ve televizyon bölümüne
bağlı olduğunu, mevcut durumda ise yeni kurulan Radyo, Televizyon Araştırmaları Merkezine
bağlandığını söyler. Katılımcı, radyonun ‘mekân olarak iletişim fakültesine, işletme yapısı
olarak araştırma merkezine bağlı’ olduğunu vurgular. Katılımcı, radyonun idari olarak
fakülteden alınıp bir araştırma merkezine bağlanmasındaki nedenleri şöyle anlatır:
“Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, radyoyla ilgili herhangi bir problem olduğunda ben bölüme
yazıyorum, bölüm dekanlığa, dekanlık rektörlüğe… o çok uzun bir silsile ve çoğu zaman
defakto olarak bizzat benim rektörlükle halletmem gerekiyor. Bu da çok şık olmuyor… İlk etapta
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kurduklarında eğitim [radyosu] vesaire yaparız… Ama geldiğimiz noktada bildiğiniz kurum
radyosu… Belediyeyle içerik iştiraklerimiz var, o geliyor bu gidiyor… O zaman da bölümden
ve iletişim fakültesinden bu yükü alalım direkt rektörlüğe bağlayalım dendi. Çünkü bir de şöyle
bir şey var; kâğıt üzerinde siz bir şey istediğinizde ‘iletişim fakültesi istedi’ diye yazılıyor. Bu
sefer iletişim fakültesine şu kadar para harcadık gibi bir yere geliyor.”
Fakülte bünyesinde faaliyet gösterirken işlerin yavaşlığından yakınan bir diğer radyo
katılımcısı VR6’dadır. Katılımcı, radyonun başlangıçta iletişim fakültesine bağlı olduğunu;
ancak bu durumun bazı işleri yavaşlatması nedeniyle genel sekreterliğe bağlandığını dile
getirir. Katılımcı, radyonun yalnızca yönetsel işlerinin genel sekreterliğin bünyesinde
yürütüldüğünü, radyonun iç işleyişinde fakülte ve meslek yüksek okuluyla olan bağının güçlü
olduğunu hatırlatır.
DR9 katılımcısı, radyonun 2001 yılında kurulmuş olmasına karşın, teknik, yönetsel ve içeriğe
yönelik esas sıçramayı 2010 yılında yaşadığını ve radyonun yeniden yapılandırılarak, daha iyi
teknik şartlarda yayınlarına devam ettiğini ifade eder. Başlangıçta bütünüyle iletişim fakültesi
bünyesinde bulunan radyo, sonrasında üniversitenin bilgi işlem merkezine devrolmuş ve
iletişim fakültesi ile mekânsal olarak da ayrılmıştır. Ardından rektörlük bünyesinde kurulan;
ancak iletişim fakültesi ile yönetsel anlamda güçlü bağları olan medya merkezi bünyesine
alınmış ve o günden beri yayınlarını kesintisiz sürdürmektedir. DR9’un bağlı olduğu merkez,
iletişim fakültesi binası içinde olmasına karşın, radyo stüdyoları, iletişim fakültesi binasından
ayrı bağımsız müstakil bir binada konumlandırılmıştır.
DR7, bütünüyle öğrencilerin uygulama yapabilmesine yönelik kurulan bir radyo olduğu için
idari sorumluluğu da meslek yüksek okuluna ve radyo, televizyon programcılığına aittir. Yine
benzer biçimde DR11 de meslek yüksek okulu müdürlüğü bünyesinde, medya ve iletişim
programının bir uygulama laboratuvarı olarak işlev görmektedir. DR19, DR20 ve DR25 idari
olarak iletişim fakültesine bağlı radyolardır. DR19 ve DR20 katılımcıları, radyonun iletişim
fakültesi dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten öğrenci odaklı bir oluşum olduğunu
belirtir.
Radyoyu bir süre için öğrenci kulübü bünyesinde işletseler de DR10, idari olarak rektörlüğe
bağlı bir üniversite radyosudur. Katılımcı, radyoyu öğrenci kulübü bünyesine taşımalarını;
ancak kısa sürede bu uygulamadan neden vazgeçtiklerini şöyle açıklar:
“Ama … Radyosu hiçbir zaman öğrenci kulübü olmak istemedi. Bir ara kurmak istedik, kurmak
istemememizin nedeni öğrenci sayısı ve disiplinini sağlayamıyorsunuz. Yani kulübün çalışma
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prensibiyle radyonun çalışma prensibi aynı olmayabiliyor. Kulüp kurulduğu zaman kulübün de
danışmanı bendim, birden elli kişi falan oldu ve biz zaptedemedik. Ondan sonra kulüpler birliği
başkanından rica ettim eş koordinatöründen ‘bu kulübü kapatalım biz’ dedim. Çünkü
zaptedemiyorduk. Buraya radyoya girişleri bile kontrol edemiyorduk… Laubaliliği kabul
etmeyecek bir şey.”
DR13, faaliyetlerini bir öğrenci kulübü bünyesinde yürüten ve idari olarak rektörlüğe bağlı olan
bir radyodur. Katılımcı, radyo ile ilgili öğrenci topluluğunun radyonun kurulduğu günden beri
var olduğunu; ancak etkinliğinin dönemsel olarak değiştiğini söyler. VR3 ve VR9, bir öğrenci
kulübünün sorumluluğunda üniversitenin ‘öğrenci dekanlığı’ adı verilen birimine bağlı olarak
faaliyetlerini yürütmektedir. VR5 de yine benzer biçimde üniversitenin öğrenci dekanlığı
birimine bağlı olarak yayın yapmakta, katılımcı bunun nedenini, üniversitenin öğrencilerin
sosyal yaşamlarıyla ilgilenen en üstteki biriminin öğrenci dekanlığı olması ve radyoyu da
öğrencilerin sosyal yaşamlarının bir parçası haline getirme çabası ile açıklamaktadır.
DR14 hem mekân hem de yönetimsel bakımdan iletişim fakültesi ile iç içe faaliyetlerini
yürütmektedir. Radyonun idaresinde iletişim fakültesi personeli ve öğrencileri etkin rol
oynamaktadır. Ancak katılımcı, radyonun resmi olarak rektörlüğe bağlı olduğunu ve önemli
konularda son kararların rektörlük tarafından onaylandığını eklemektedir.
DR16 katılımcısı, radyonun geçmişte doğrudan rektörlüğe bağlı olduğunu ve medya
biriminden sorumlu rektör yardımcısının sorumluluğunda işlerin yürütüldüğünü, daha sonra
radyonun iletişim fakültesi bünyesine geçtiğini ve güncel durumda ise iletişim fakültesi ile
bağları olmasına karşın radyonun, yine rektörlüğün bir alt birimi olan basın ve halkla ilişkiler
müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini söylemektedir.
Üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi bulunsa da VR2 katılımcısı, radyolarının
faaliyetlerinin hiçbir zaman fakülte bünyesinde yürütülmediğini söyler. Medya merkezinin bir
parçası olan VR2, idari olarak önce dâhil olduğu merkezin müdürlüğüne, daha sonra genel
sekreterliğe bağlı biçimde faaliyetlerini yürütür. DR8 katılımcısı, radyonun geçmişte doğrudan
iletişim fakültesi dekanlığına bağlı olduğunu, bugün yine hem mekânsal hem de aracı bir
yönetim kademesi olarak dekanlıkla ilişkilerinin güçlü olduğunu; ancak radyonun rektörlüğe
bağlı bir üniversite radyosu olarak görüldüğünü dile getirir.
Üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi olmasına karşın, DR21 de tıpkı VR2, VR4, VR6 ve
VR7 gibi genel sekreterliğe bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. DR1, DR8, DR9, DR14, DR16,
DR18 ve DR23’ün bağlı oldukları üniversiteler bünyesinde birer iletişim fakültesi olmasına
68

karşın, bu radyolar da dolaylı ya da doğrudan rektörlüklere bağlı işlevlerini sürdürür. VR8, tüm
faaliyetlerini iletişim fakültesi bünyesinde gerçekleştirse de idari olarak üniversitenin kurumsal
iletişim birimine bağlıdır.
Üniversitenin iletişim fakültesinin olması ve meslek yüksek okulu bünyesinde yayıncılıkla ilgili
programların olması VR4’ün bir öğrenci uygulama laboratuvarı olarak kurulmasında etkili bir
unsur olmuştur. Ancak, iletişim fakültesi ile radyo stüdyolarının mekânsal olarak birbirinden
uzak yerlerde oluşu, fakültenin radyo ile olan bağını zedelemiştir. VR4 katılımcısı, radyonun
kuruluşundan birkaç yıl sonra fakülte dekanının alan dışı olması ve bölüm müfredatından radyo
derslerinin çıkarılması sonucunda fakülte ile radyonun ilişkisinin tamamen kesildiğini ve
radyonun meslek yüksek okulu bünyesinde kullanılmaya başlandığını dile getirir. Ancak, en
güncel uygulamada üst yönetimin radyoyu bir öğrenci uygulama laboratuvarından çok kampüs
radyosu olarak konumlandırma çabası sonucu, radyo merkez kampüse taşınmış ve genel
sekreterlik bünyesinde yayınlarını sürdürmeye başlamıştır.
VR7 katılımcısı, radyonun kurulmasında öğrencilerin taleplerinin büyük etkisi olduğunu,
kuruluş aşamasında iletişim fakültesinin radyoya destek verdiğini, ilk zamanlarında radyonun
birim olarak iletişim fakültesi çatısı altında bulunduğunu; ancak sonradan iletişim fakültesinin
başka bir kampüse taşınmasıyla birlikte radyonun lojistik olarak işlerini daha verimli
yürütebilmesi için bir öğrenci topluluğu olarak genel sekreterlik bünyesinde faaliyet yürütmeye
devam ettiğini söyler.
Ticari statüde yayın yapan DR17 ve DR24’ün bağlı oldukları birimler bakımından işleyişlerinde
ve üniversite ile olan ilişkilerinde bazı farklı detaylar mevcuttur.
DR17 katılımcısı, radyonun diğer tüm üniversite radyolarından farklı bir yapısı olduğunu belirtir
ve sahiplik yapısını şöyle anlatır:
“O dönemki rektörümüzün bir radyo kurma hayali ile başlayan bir süreç… Burada bir iş adamı
bu durumu biliyor, görüyor. Rektör Bey’e kendisinde bulunan yayın frekans hakkını
üniversiteye bağışlayabileceğini söylüyor… Bir anonim şirket olarak… Bizimkisi bütün
üniversite radyolarından farklı… fiziksel olarak maddi olarak üniversiteye bağlı değil ama
manevi olarak bağlı... O da şöyle, devir olurken üniversiteden seçilen hocalara hisseler
veriliyor, anonim şirketin hisseleri. Bu yönetim değiştikçe, başka hocalara veriliyor vesaire
gibi… bu şekilde bugüne kadar geliyor. Aslında kâğıt üzerinde baktığınızda … tamamen özel
bir şirket ama radyo topluluğu öğrencilerinin görev aldığı, üniversitenin yapısı içerisinde ve
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yönetimi üniversite ile birebir hareket eden bir yönetim olduğu için şirket, üniversite radyosu
kimliğimizi bozmuyoruz. Çünkü kuruluş, bağışlanma amacı da böyle.”
DR17 katılımcısı, radyonun doğrudan üniversiteye bağlı olmadan ticari bir şirket olarak
konumlandırılmasının kendileri için daha avantajlı olduğunu şöyle anlatır:
“İyi ki [üniversiteye] bağlı değil diyorum … çünkü bu kadar özgür olamazdık diye düşünüyorum.
Popüler bir yer, herkesin olmak isteyeceği bir yer ve siyasi şeylere çok maruz kalabilirdi. Biraz
özerk bir yapısının olması … ciddi sorumluluk alıyor burada herkes, [aksi durumda] kimse o
sorumluluğun altına giremezdi diye düşünüyorum.”
Katılımcı, DR17’nin idari yönden manevi olarak rektörlüğe ve dolayısıyla sağlık, kültür ve spor
daire başkanlığına bağlı olduğunu; ama uygulamada üniversitenin kiracısı pozisyonunda ayrı
bir ticari kuruluş olduğunu söylemektedir.
DR24 katılımcısı ise şirketleşme sonrası üniversitenin kiracısı durumuna geldiklerini ve
üniversiteden bağımsız bir yapıya sahip olduklarını vurgulamakla birlikte, bir kurum geleneği
olarak her yıl kendilerinden sorumlu olan rektör yardımcısına yıllık faaliyet raporlarını
sunduklarını belirtir. Katılımcı, üniversite yönetimine karşı bir görev sorumlulukları olmamasına
karşın teknik olarak kendilerini üniversitenin radyosu olarak görmeleri nedeniyle bu manevi
bağı sürdürdüklerini söyler.
Üniversite radyolarının katılımcıları ile yapılan görüşmelerde elde edilen veriler, radyoların
önemli bir çoğunluğunun idari olarak rektörlüğe bağlı olduğunu göstermektedir. Sonrasında
genel sekreterlik ya da fakülte bünyesinde kurulan ve çeşitli isimlerle anılan medya ya da
yayıncılık merkezleri radyoların bağlı olduğu idari birim olarak önemli bir yer tutar. İletişim
fakültesi dekanlığı, meslek yüksek okulu müdürlüğü, öğrenci kulüpleri ve ilgili yayıncılık
bölümleri radyoları kapsayan diğer üst idari birimlerdir.
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Şekil 8: Üniversite Radyolarının Bağlı Olduğu Birim

3.4.2 Personel Yapılanması ve İş Süreçleri
DR1 bünyesinde beş öğrenci, kısmi zamanlı çalışan statüsünde radyonun yönetim kadrosunda
nöbet usulü ile çalışmaktadır. Bunun dışında, çeşitli fakültelerden gönüllü olarak radyoda
program yapan öğrenciler bulunur ve bu öğrencileri gönüllülük konusunda motive eden
unsurlardan biri yayın koordinatörü olarak kısmi zamanlı çalışan kadrosuna geçmektir. Kısmi
zamanlı çalışma statüsünde elde edilen ücret, öğrencileri motive eden önemli unsurlardan
biridir. DR1’den sorumlu olan akademik personel, radyonun iletişim fakültesi bünyesinden
ayrılıp rektörlük bünyesinde faaliyetlerini yürütmeye başlamasından sonra değişmiş ve radyo
yayıncılığı ile ilgisi olmayan bir hocadan görevi üstlenmesi beklenmiştir. Görevli hoca,
öğrencilere yalnızca danışmanlık yapmaktadır.
DR2, faaliyetlerini bir radyo-televizyon merkezi bünyesinde yürütmekte ve bu merkezde sürekli
işçi statüsünde çalışan altı personel radyo-televizyon yayınlarının teknik ve program
birimlerinde görev yapmaktadır. Bu ekipte, haber editöründen program yapımcısına, kurgu
operatöründen spikerine kadar çeşitli görevlerde çalışan radyo profesyoneli bulunmaktadır.
Bunların haricinde kısmi zamanlı statüde çalışan iki öğrenci ve gönüllü olarak radyoda program
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yapan öğrenciler de radyoda çalışır. Katılımcı, geçmişte en az altı kısmi zamanlı çalışan
öğrencilerinin bulunduğunu; ancak son yıllarda gerçekleşen bütçe kısıntısı nedeniyle bu
sayının ikiye indiğini ve bunun da iş akışı için yeterli olmadığını söyler. Katılımcı, kısmi zamanlı
çalışan öğrencilerin işlerine karşı daha motive olduklarını, gönüllü olarak çalışan öğrencilerden
kısmi zamanlı çalışanlar kadar verim alamadıklarını da ekler. DR2’de yalnızca iletişim
fakültesinin öğrencileri değil, diğer fakültelerden istekli ve kabiliyetli tüm öğrenciler görev
alabilmektedir.
Uzun yıllar iletişim fakültesine bağlı olan DR3, 2019 itibarı ile radyo televizyon sinema
bölümünün idaresine geçmiştir. Bu kapsamda, bölüm başkanlığı ve ilgili anabilim dalı
başkanlığı radyodan doğrudan sorumludur. Programların da dâhil olacağı, planlanan yeni
yayın sürecinde genel yayın yönetmeni, program sorumlusu, teknik sorumlu ve kısmi zamanlı
çalışan öğrenciler, radyonun idaresinden sorumludur. Üniversitenin pek çok fakülte ve
biriminden program yapmak isteyen öğrenci ve personel gönüllü olarak radyonun üretim
aşamasına destek olabilecektir. DR3 katılımcısı, program üretimi aşamasında üniversitenin
içinden ya da dışından gönüllü herkese açık olduklarını vurgularken, her dönem iki ya da üç
öğrencinin kısmi zamanlı statüde çalıştığını da belirtir. DR3 birim olarak, radyo yayıncılık
eğitimi almış ve aynı zamanda diksiyon ders alanına da hâkim bir akademisyenin; radyonun
teknik alanı ise yayıncılık sektöründe tecrübeli bir çalışanın sorumluluğundadır.
DR4, idari olarak iletişim fakültesi bünyesinde bulunan medya merkezine bağlı olarak
faaliyetlerini yürütür. Radyonun sorumlusu, yine iletişim fakültesinden yerel radyoda
programcılık tecrübesi olan bir akademisyen olup, radyoda ağırlıklı olarak iletişim fakültesi
öğrencileri çalışmaktadır. Diğer fakültelerde öğrenim gören öğrencilere de gönüllü program
yapma olanağı sağlayan DR4’te on sekiz öğrenci görev almaktadır. Bu öğrencilerin üçü kısmi
zamanlı statüde çalışırken diğerleri gönüllü olarak radyoda bulunur ve program yapar. DR4’te
halihazırda iki akademisyen program hazırlayıp sunmaktadır.
DR5 katılımcısı, karasal yayın zamanlarında TRT’yi örnek alan bir yapılanma ile çalıştıklarını,
dolayısıyla öğrencilerin dışında radyoda çalışan kadrolu personellerin bulunduğunu; ancak
bugün gelinen noktada radyonun personel kadrosunu, diğer işleri nedeniyle radyo ile
ilgilenmekte güçlük çeken bir sorumlu ve dönemsel olarak 5-8 arasında değişen ve genellikle
yalnızca çalma listeleriyle ilgilenen kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin oluşturduğunu söyler.
Radyodan sorumlu olan katılımcı, üniversite içinde kendisine verilen farklı görevler nedeniyle
iş yükünün arttığını, radyonun rutin işlerini ancak öğrencilerin yardımıyla devam ettirebildiğini
vurgular.
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DR6 katılımcısı, radyonun personel kadrosunda bir sabit çalışan uzmanın, bir kısmi zamanlı
statüde çalışan öğrencinin ve 8-10 arası değişen sayılarda gönüllü öğrencilerin bulunduğunu
söyler. Katılımcı, radyonun rutin işlerinin yürütülmesinde öğrencilere sorumluluk verdiklerini
dile getirir. Bununla birlikte, sorumlu yöneticinin radyo yayıncılığı alanında çalışma tecrübesi
de bulunmaktadır.
Radyonun hem okullarından uzakta bir noktada olması hem de radyo için müzik listesi
hazırlama haricinde yapılması gereken başka bir iş olmaması nedeniyle DR7 katılımcısı, radyo
birimi için gönüllü ya da kısmi zamanlı statüde çalışan bir öğrenci olmadığını şu sözlerle
vurgulamaktadır:
“3-4 ayda bir hazırlanıyor (müzikler), paket değiştiriliyor. Onun dışında radyoya müdahale
edemiyoruz. Hem elemanımız yok. Bu kısmi zamanlı öğrencilerle mümkün olmuyor. Bir tane
elemanımız var. Biri de hem ulaşımla hem buradaki işlerle ilgili gidip gelemiyor. Bunu
rektörlüğe bildirdik… eleman alınacak.”
DR7’de radyo yayıncılığı alanında çalışan tecrübeli bir personel bulunmamakta, bu durum
yayınlara olumsuz biçimde yansımaktadır.
DR8’in personel yapılanmasında iki öğretim görevlisi radyonun genel sorumluluğunu
üstlenirken, yedi kısmi zamanlı statüde çalışan öğrenci ise nöbetleşerek radyonun teknik
işlerine destek verir. DR8 sorumluları, akademik kadroda bulunan ve yıllar önce TRT’den
üniversiteye geçen, yayıncılık alanında tecrübeli kişilerdir. Katılımcılar, geçmişte öğrencilerin
radyoda program hazırlayıp sunduğunu; ancak uzun zamandır öğrencilerin radyoda program
yapmadıklarını belirtir. Katılımcı, öğrencilerin radyoda program yapıp yapmamaları konusunda
herhangi bir kısıtlılıklarının olmadığını; ancak onların yeterli yayıncılık bilinci ve kabiliyetleri
olmadığı için bu sürece dâhil olamadıklarını söyler. Bununla birlikte, karasal yayın yaptıkları
için sorumluluklarının büyük olduğunu, öğrencilerin ise yayıncılık bilincine sahip olmadıklarını
“Daha ilk aşamadan zaten olmayacağına kendileri karar vermiş oluyorlar… Yani lay lay lom
oturuyorlar, dalga geçeriz istediğimizi söyleriz diye düşünüyorlar. Biz her şeyi kendimiz kontrol
etmek zorunda olduğumuz için, biliyorsun cezası çok.” sözleriyle ifade ederler.
DR8 katılımcısı, geçmişte programların ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından yapıldığını; ancak
son yıllarda ülkenin politik atmosferi nedeniyle geliştirdikleri oto sansür nedeniyle hem
kendilerinin öğrencilere program teslim etme konusunda çekinceli olduklarını hem de
öğrencilerin motivasyonlarının kırılması sonucunda program yapmaktan vazgeçtiklerini de
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söyler. Mevcut durumda radyoda hazırlanıp sunulan iki program, akademisyenler tarafından
yapılmaktadır.
DR9’un personel yapılanmasına göre genel koordinatörlük görevi, medya merkezinin
koordinatörlüğüne, aynı zamanda iletişim fakültesi dekanlığına aittir. Yine radyoda çeşitli
görevlerde idari personel olarak çalışan iki spiker, prodüksiyon sorumlusu, teknik sorumlu ve
radyo koordinatörü görev alır. Yalnızca genel koordinatör ve radyo koordinatörü iletişim
fakültesinden öğretim üyeleri iken diğer kadrolar idari-uzman personel kadrolarıdır. Bununla
birlikte dönemsel olarak değişmekle birlikte mevcut durumda dört kısmi zamanlı statüde
çalışan öğrenci radyoda görev almaktadır. Bu öğrenciler, nöbet usulü ile radyonun hem teknik
işlerinden hem de program süreçlerinden sorumludurlar. DR9’da çalışan diğer personeller,
gönüllü olarak program yapan öğrencilerdir. Bu öğrenciler, aynı zamanda Radyo-Televizyon
kulübüne de üyedir ve kulübün etkinliği öğrencilerin ilgisine göre her yıl değişir. Mevcut
durumda altı idari personel ve dört kısmi zamanlı çalışan öğrencinin görev aldığı DR9’da
akademisyenler, radyodaki programlara konuk olarak katılmaktadır.
DR9 katılımcısı, medya merkezi yönetiminin iletişim fakültesinde olması nedeniyle radyoda
program yapan öğrencilerin ağırlıklı olarak iletişim fakültesinden olduğunu; ancak bu
öğrencilerin radyoya olan motivasyonlarını çabuk kaybettiklerini dile getirir. Katılımcı,
üniversitenin iletişim fakültesi dışındaki diğer bölüm ve programlarından gelen öğrencilerin
sayısının iletişim öğrencilerine göre daha az olmasına karşın, onlara kıyasla daha motive, ilgili
ve istikrarlı yayınlarını sürdürdüklerini ifade eder. Diğer bölüm-alan öğrencileriyle çalışmak
konusundaki memnuniyetlerini, “… asıl amacımız … sadece İletişimin bir radyosu var,
İletişim’deki öğrenciler değil, üniversitedeki öğrencilere de hobi olsun.” sözleriyle destekler.
DR9’da programlar haftalık periyotlarla yapılmakta, bu sayede daha fazla öğrenci radyoda
kendini geliştirme fırsatı bulabilmektedir. DR9’dan sorumlu personellerin akademik ya da
sektöre dayalı mesleki tecrübeleri bulunurken sorumlular, bu tecrübelerini çeşitli eğitim
programlarıyla öğrencilere aktarır. Radyonun sosyal medya hesaplarının yönetimi, daimî
çalışan ekipte olabildiği gibi, öğrenciler de hesapları kullanabilmektedir. Web sitesinin yönetimi
ise radyonun bağlı olduğu medya merkezi ve radyonun idari kadrosunda bulunan ilgili
personeldedir.
İdari olarak rektörlüğe bağlı olan DR10’un personel yapılanmasında uzun yıllardır radyodan
sorumlu bir sektör uzmanı öğretim görevlisi, radyonun yayın koordinatörlüğünü üstlenmekte,
bir araştırma görevlisi ve mevcut durumda beş kısmi zamanlı çalışan öğrencinin dışında
radyoda çalışan pek çok gönüllü öğrenci bulunmaktadır. DR10 bünyesinde her dönem
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ortalama altı öğrenci kısmi zamanlı statüde çalışmakta, diğer tüm çalışanlar gönüllü olarak
radyoya destek vermektedir. Öğrencilerin haricinde, radyoda program yapan akademisyenler
ve sanatçılar da bulunur. DR10 programcılarını, geçmişten bugüne, ilköğretimden üniversiteye
pek çok seviyede öğrenci, akademik ve idari personel ve üniversite dışından radyo gönüllüleri
oluşturmuştur.
DR10’da çeşitli mühendislik fakültelerinden olmak üzere on sekiz öğrenci görev almakta,
bunların sekizi halen öğrenciliğine devam eden, diğerleri ise mezun olsa da radyo ile bağını
koparmayarak rektörlük izni ile programlarını yapmaya devam eden öğrencilerdir. DR10’da
görev alanlar ağırlıklı olarak, arşiv tarama ve kontrolü, ses kayıt ve düzenleme, program yapım
yönetim, teknik kontrol, web sitesi ve sosyal medya yönetimi gibi işleri yürütür. DR10
katılımcısı, web sitesinin içerik girişlerinin görevli bir lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi
tarafından yapıldığını, arşiv program kayıtları da dâhil olmak üzere web sitesinin tüm içeriğinin
sürekli olarak güncel tutulduğunu belirtir. Radyo sorumlusunun hem mesleki hem akademik
radyo yayıncılığı tecrübesi çok uzun yıllara dayanmakta ve DR10’da yönetim süreci de bir o
kadar uzun süreye yayılmaktadır.
DR11’de medya ve iletişim programından bir öğretim görevlisi ve iki gönüllü çalışan öğrenci
bulunur. Radyoda yalnızca müzik listeleri yayınlandığı için görevliler de bu işleri organize
etmekle yükümlüdür.
DR12’nin personel yapılanmasında, dekanlık ve dekanlığın görevlendirdiği iki akademisyen ile
bir idari teknik personel, dört kısmi zamanlı çalışan öğrenci ve gönüllülerle birlikte toplam 1012 öğrenci görev almaktadır. Öğrenciler, teknik masanın kullanımı, yayın, program takip, müzik
kontrol, arşiv gibi işleri yürütür. Katılımcı, radyoda yalnızca öğrencilerin program yaptığını,
akademik ya da idari personelin konuk olarak programlara destek verdiklerini belirtir.
DR13’ün personel yapılanmasında koordinatörlük ve sorumluluk düzeyinde meslek yüksek
okulundan üç öğretim görevlisi bulunmakta, diğer tüm çalışanlar gönüllü öğrencilerden
oluşmaktadır. Katılımcı, talep etmelerine karşın üst yönetimden radyoya kısmi zamanlı statüde
çalışan öğrenci kontenjanı ayrılmadığını ifade eder. Katılımcı, radyoda zaman zaman
öğrenciler haricinde öğretim üyelerinden de program yapanlar olduğunu; ancak iş yoğunlukları
nedeniyle bu programların sürekliliğinin olamadığını dile getirir. Ayrıca, radyoda program
yapan öğrencilerin yalnızca meslek yüksek okulundan değil; ziraat, tıp, fen-edebiyat ve iktisat
fakültelerinden de olabildiklerini ifade eder.
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DR14’te radyodan sorumlu bir akademik personelin dışındaki tüm çalışanlar iletişim fakültesi
(mekânsal zorunluluktan) öğrencileridir. Katılımcı, yirmiye yakın öğrencinin tamamının gönüllü
olarak radyoda görev aldığını, güncel durumda radyo için kısmi zamanlı statüde çalışan
öğrenci bulunmadığını belirtir. Katılımcı, radyoda görev alacak kişilerin yalnızca öğrencilerden
oluşması gerektiği yaklaşımına sahip olduklarını şu sözlerle ifade eder:
“Ben farklı üniversitelerde yayın yapan hocaları gördüm. Bazı hocalar giriyorlar bir konu
hakkında görüşlerini belirtiyorlar. Uzmanlık alanlarını programlara taşıyorlar. Bizde böyle bir
şey yok. Bizde kesinlikle öğrenci olmalı yayında. Bütün programcılarımız öğrenci. Eğitim olsun
olmasın, sadece gayrete önem veriyoruz. Öğrenciden kurulu bir sistem tamamen. Bir öğrenci
katılımcısı var. Ekipmanlara hâkim. Yayın sırasında olabilecek sorunlar hakkında
bilgilendirilmiş bir öğrenci. Onun altında departmanlar var ve departman katılımcıları var.
Departman katılımcılarının altında da o departmanlarda çalışan öğrenciler var.”
Yine DR14’e ait web sitesi de hosting şirketi tarafından sağlanmakta, içerik kontrolü radyo
personelinde bulunmaktadır. Radyodan sorumlu olan personelin, daha önce öğrencilik yaşamı
boyunca bir üniversite radyosunda çalışma tecrübesi bulunmakta ve radyo yayıncılığı
konusunda hem akademik hem teknik bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
DR15 katılımcısı, radyonun personel yapılanmasında Radyo Televizyon Uygulama ve
Araştırma Merkezinin rolü olduğunu, bu merkezde dört öğretim görevlisi (ikisi müdür ve müdür
yardımcısı), bir memur, bir tekniker, bir mühendis, dört sürekli işçinin görev aldığını söyler.
Katılımcı, merkezin tüm faaliyetlerinde görev alabilen bu ekipten iki öğretim görevlisi, bir
memur ve bir mühendisin radyonun esas kadrosunu oluşturduğunu belirtir. Bunun dışında,
radyoda beş kısmi zamanlı statüde çalışan öğrenci ile altı gönüllü öğrenci de görev alır.
Öğrenciler, radyo programcısı ya da ses prodüksiyon elemanı olarak görev yapar. Katılımcı,
radyoda program yapanların neredeyse tamamının öğrencilerden oluştuğunu; ancak
akademik ya da idari kadrodan gönüllülerin de radyoda program yapabildiklerini dile getirir.
Radyoda görev alma konusunda üniversitenin tüm öğrencilerine eşit hak tanınmaktadır.
DR15’in web sitesi sayfa tasarımı ve içerik kontrolü Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma
Merkezinde görevli personelce gerçekleştirilir. DR15 sorumlusunun esas mesleği mühendislik
olmakla birlikte, sorumlu, ulusal ve yerel çapta program yapımcılığı, sunuculuk, kayıtprodüksiyon, teknik, haber masası yöneticisi gibi görevleri de üstlenmiş olan tecrübeli bir radyo
profesyonelidir.
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DR16’nın personel yapılanmasında, akademik kadroda bulunan program direktörü ve müzik
direktörü, kültür-sanat editörü, haber direktörü ve idari kadroda bulunan daimî bir prodüksiyon
sorumlusu bulunur. Radyoda yıllar içinde her dönem ortalama on öğrenci kısmi zamanlı
statüde çalışırken en az on öğrenci de gönüllü olarak radyoda görev alır. Katılımcı, 2019 yılının
bu konuda bir istisna olduğunu ve neredeyse tüm öğrencileri kısmi zamanlı statüde
çalıştırabildiklerini eklemiştir.
DR16 katılımcısı, öğrencilere verdikleri görevleri yetkinliklerine göre dağıttıklarını söylerken ne
tür görevler verdiklerini şöyle anlatır:
“… yeri geldiğinde kurum sesi olarak cıngıl seslerini değerlendirdiğimiz isimler oluyor. Sosyal
medya yetkinliği olan kişilere … paylaşımlarla ilgili görevler veriliyor. Görsel tasarım ve weble
ilgili ayrıca öğrencilerimiz var çalışan. Onları ayırdık çünkü … o yetkinlikte olan insanla
çalışmak daha rahatlatıcı bir süreç. O da çünkü başlı başına merak, artık sosyal medya da
biliyorsunuz ana bir mecra. O yüzden duyuru ve tanıtımlarda bazen çok kritik bir rolü olabiliyor.
Diğer çocuklarla da … hem haber hem programcı olan hem söyleşiyi de değerlendirdiğimiz
misafir geldiğinde yönlendirebildiğimiz. Üniversite içerisindeki sunuşlarda görev verebiliyoruz.
Web yayınının akışlarının girilmesinde, bazen arşiv yüklemelerinde görev verebiliyoruz. Biz
açık öğretim yayınlarıyla ilgili şimdi yeni görevlendirmeler yaptık. Orada röportaj alımları vardı.
… Rektörle ilgili programımız var mesela soru topluyoruz orada soru ile ilgili destek istiyoruz
öğrencilerden. Yani duruma göre hani, on saat yayın verme hakkı vardır ya da on saat
çalıştırma durumu var biliyorsunuz burslu öğrencileri; fakat biz on saatin on saatini yayın olarak
gitmiyoruz… böyle yan birtakım görevleri oluyor…”
Katılımcı, DR16’ya ait sosyal medya hesaplarının öğrenciler tarafından yönetildiğini; bu
durumun zaman zaman sorun oluşturduğunu söyler. Web sitesinin içerik kontrolünün önceleri
üst yönetimin yönlendirdiği bir personelde olduğunu; ancak bunun da içerik güncelleme
konusunda süreci yavaşlattığını dile getirir. DR16’da yayınlanan programlar, ağırlıklı olarak
öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulsa da akademisyenlerin kendilerinin hazırlayıp
sundukları programlar da mevcuttur. DR16 katılımcısı, radyoda uygulayıcı olarak görev alan
daimî personelin radyo yayıncılığı ile ilgili tecrübelerini geçmişte öğrenci iken yine DR16’da
çeşitli pozisyonlarda görev alarak elde ettiklerini ve tüm daimî personelin hem içerik üretimine
yönelik hem de teknik konularda tecrübe sahibi olduklarını paylaşmıştır.
Ticari radyo statüsünde bulunan DR17’de, radyo topluluğu bünyesinde akademiden, özel
sektörden ve öğrencilerden daimî ya da gönüllü çalışanlar bulunur. Radyoda, aynı zamanda
elektrik-elektronik mühendisi de olan bir yönetim kurulu başkanı, öğrenci kulübü danışmanı ve
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aynı zamanda radyo genel sorumlusu olan bir öğretim üyesi, kurumsal iletişim genel
koordinatörü olarak bir lisansüstü öğrencisi, topluluk başkanı bir öğrenci ve yine topluluk
üyeleri olan öğrenciler bulunur. Öğrenciler, prodüksiyon sorumlusu, müzik direktörü, medya ve
kurumsal iletişim sorumlusu ve radyo programcısı olarak çeşitli görevler üstlenmişlerdir.
DR17’de, dönemsel olarak değişmekle birlikte, görev alan 15-30 arası öğrenci bulunmakta, bu
öğrencilerin yarısına yakını kısmi zamanlı statüde çalışırken, diğerleri eğitim görmeye devam
eden gönüllü öğrencilerdir. Mevcut durumda altı öğrenci program yapıyorken, diğerleri eğitim
sürecini tamamladığında kendi programlarını yapabilecektir.
DR17 katılımcısı, geçmişte radyo bünyesinde bir reklam birimi oluşturduklarını ve firmalar için
reklam hizmeti de verebildiklerini söylerken, bugün nadiren bu yönde talep olduğu için yalnızca
hazır gelen reklam seslerini yayınladıklarını belirtir. Katılımcı, radyoya reklam ya da sponsorluk
almak için reklam verenlerle olan iletişimi sağlamak adına sosyal medyayı kullandıklarını,
öğrencilerle çalışmaları nedeniyle reklam almaya yönelik bir saha çalışmalarının olmadığını
dile getirir. Katılımcı, reklam, pazarlama ve tanıtım alanının ayrı bir uzmanlık alanı olması ve
öğrencilerinin bu eğitimlere sahip olmaması nedeniyle bu işe artık girişmediklerini de ekler.
DR17 katılımcısı, dönemsel olarak değişmekle birlikte radyoya en fazla mühendislik fakültesi
öğrencilerinin ilgi gösterdiğini söyler. Bununla birlikte, üniversitedeki hocaların programlara
sundukları katkıların, önemli içeriklere sahip söz programları üretebilmelerini sağladığını da
ekler. DR17’nin sosyal medya hesapları sorumlu öğrenciler tarafından yönetilmekte, radyo
sorumlusu ve çalışan diğer daimî kadro çalışanlarının radyo yayıncılığı alanında tecrübesi
bulunmaktadır.
DR18’in personel yapılanmasında, idari ve akademik kadro birlikte yer alır. Bir merkez müdürü,
genel koordinatör ve radyo koordinatörü ile birlikte yaklaşık yirmi öğrenci dönüşümlü olarak
kısmi zamanlı statüde görev alır. Öğrenciler, program yapmakla birlikte, radyonun tüm teknik
işlerinden de sorumlu tutulmaktadır. Katılımcı, radyoda sorumlu görevlendirmelerinin uygun
yapılmadığından yakınmakta ve mevcut radyo sorumlusunun radyo yayıncılığı ile ilgili
tecrübesinin bulunmadığını söylemektedir. Ayrıca, radyo yayıncılık tecrübesi olan bir hocanın
kısa süre önce radyodan sorumlu tutulduğunu; ancak bu görevlendirme süresinin uzun
sürmediğini

söyleyerek,

görev

değişikliklerinin

radyoya

olumsuz

yansıdığını

da

vurgulamaktadır.
DR19’da sorumlu bir öğretim üyesi radyonun genel koordinatörlüğünü üstlenirken, iki
araştırma görevlisi koordinatör yardımcısı olarak görev alır. Radyoda her dönem ortalama beş
kısmi zamanlı statüde öğrenci çalışmakta, bunu dışında yirmiye yakın öğrenci gönüllü olarak
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radyoda program yapmaktadır. DR19’da kısmi zamanlı statüde görev alan öğrenciler nöbet
usulü ile çalışarak, radyonun rutin işlerinden sorumlu olduğu gibi dileyen kendi programını da
hazırlayıp sunabilir. Radyoya dışarıdan gönüllü olarak destek veren öğrenciler yalnızca
program hazırlayıp sunabilmektedir. Tüm bunların haricinde, fakültenin radyo derslerini alan
öğrencileri ve stajyerler, radyoda bu kapsamda çeşitli görevler üstlenebilmektedir. DR19
programcıları ağırlıklı olarak iletişim fakültesi öğrencileri iken, radyoda üniversitenin tüm
öğrencilerine program yapma olanağı sunulmaktadır.
DR19’da kısmi zamanlı statüde çalışan öğrenciler, dinleyici temsilciliği, sosyal medya
sorumluluğu, kurumsal iletişim sorumluluğu, prodüksiyon sorumluluğu, program yapımcılığı
gibi görevler üstlenir. DR19’un web sitesi yönetimi, radyo sorumlusunda bulunurken, sosyal
medya hesaplarını öğrenciler yönetir. DR19’dan sorumlu olan görevlinin hem özel sektörden
hem akademik olarak hem de üniversite radyo yayıncılığı alanında uzun yıllara dayanan
tecrübesi bulunur.
DR20 katılımcısı, halihazırda karasal ya da İnternet yayınları olmasa dahi radyonun yeni
yapılanma sürecine adapte olma aşamasında bazı rutin işlerinin hala devam ettiğini ve bu
kapsamda yirmiye yakın öğrencinin kısmi zamanlı statüde ya da gönüllü olarak radyoda
çalıştığını dile getirir. Katılımcı, üniversite idari olarak bölünmeden önce yirmi öğrencinin
tamamının kısmi zamanlı statüde çalıştığını, mevcut durumda ise yalnızca altı öğrencinin bu
imkândan faydalanabildiğini söyler. Radyo yayını olmasa dahi yaptıkları işleri şöyle anlatır:
“… yeni radyomuz için logo çalışması yapıyoruz… Cıngıl çalışmaları yapıyoruz… adımızı bir
şekilde duyurabilmek için Aydın Doğan, RATEM ve TRT, katılabileceğimiz sadece bu üç
yarışma var. Biz bunlar için toplantılar yapıyoruz, bunlara hazırlanıyoruz… yeni gelen birinci
sınıfları bölüştürüyorum ve hızlı bir şekilde eğitime başlıyorlar… diksiyon eğitimi, performans
notları tutuyorlar, bir yandan boş bir odaya kurgu [masası] kuruldu, kurgu eğitimi, reji eğitimi,
müzik eğitimi, spikerlik-sunuculuk ve program yapımcılığı eğitimi, eylül, ekim ayından beri çok
hızlı bir şekilde devam ediyor…”
DR20 katılımcısı, öğrencileri haber spikeri, program yapımcısı/sunucusu, kurgu/reji şeklinde
kategorilere ayırarak işe yerleştirdiklerini söylerken, yayın yaptıkları dönemde radyoda
yalnızca öğrencilerin program yaptığını belirtir. Katılımcı, radyoda çalışma ve program yapma
konusunda yalnızca iletişim fakültesi öğrencilerine fırsat verdiklerini ifade eder ve bunun
gerekçesini şöyle anlatır:
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“Çünkü prensip kararı almıştık. Nasıl bizden bir öğrenci edebiyat fakültesindeki bir topluluğa
giremiyorsa… başka fakülteden bir öğrencinin sürekli bizim yanımızda yayınlara gelmesi,
uyması imkânsız. Dersleri başka... Çakışıyor. Yayıncılığı öğrenemez bize de faydası olamazdı.
Çünkü bu sektörden ekmek yiyebilecek, çalışma yapacak sadece iletişim fakültesi öğrencileri,
bir yarış halindeler. Onlar bizim işimizi yapabiliyor ama biz onların işini maalesef yapamıyoruz.
Dolayısıyla bunun uygulaması çok olmadı.”
DR20’de görev alan radyo sorumlusu, üniversite kariyeri öncesinde özel radyolarda çalışmış,
uzun yıllar üniversite radyosuna hizmet etmiş tecrübeli bir radyo profesyonelidir.
DR21 katılımcısı, radyo sorumlusu olarak kendisinin hem genel yayın yönetmeni hem de müzik
direktörü olarak görev yaptığını, kendisiyle birlikte prodüksiyon sorumlusu, haber spikeri,
teknik kumanda, liste sorumlusu gibi çeşitli pozisyonlarda doğrudan radyo kadrosunda altı
öğrencinin kısmi zamanlı statüde görev aldığını, diğer birimlerden öğrenci desteğiyle on
öğrencinin radyoya hizmet ettiğini söyler. Katılımcı, iletişim fakültesi hocalarının radyoya
yeterince ilgi göstermediğini, radyo ile iletişim fakültesi arasındaki bağların yeterince güçlü
olmadığını ifade eder. Benzer bir durumun iletişim fakültesi öğrencileri için de geçerli olduğunu
söylerken, öğrencilerin radyoya olan ilgilerinin geçiciliğinden yakınır. Buna karşın, kısmi
zamanlı statüde çalışan öğrencilerin neredeyse tamamı iletişim fakültesi öğrencilerinden
oluşur. Katılımcı, aldıkları eğitim ve mezun olduklarında çalışacakları alanların paralel olması
nedeniyle iletişim fakültesi öğrencilerine öncelik verdiklerini söylerken, ilgi ve talep olduğu
sürece diğer fakülte ve bölümlerden öğrencilere de radyoda görev alma fırsatı verdiklerini
ekler. Gerektiğinde üniversite hocalarının uzmanlık alanları doğrultusunda moderatör ya da
sunucu olarak radyo programlarına destek verdiklerini dile getirir.
DR22 katılımcısı, radyonun personel yapılanmasında iletişim fakültesinin önemli bir rolünün
olduğunu ve daha kuruluşu itibarı ile bir yönerge ile sorumlulukların paylaşıldığını söyler.
Katılımcı, bu yapılanmayı şöyle anlatır:
“… kuruluşundan itibaren zaten rektör, radyonun tabi ki sahibi olarak geçiyor… Dekan ise …
radyo sorumlusu olarak görülüyor, yani yayında herhangi bir aksaklık, …, içerikle ilgili veya
teknik herhangi bir sıkıntı varsa, doğrudan, birinci elden rektöre karşı sorumlu olan kişi gibi
yapılanmış bir vaziyette. Burada tabi bizim yönergemiz ve yönetmeliğimiz de yayınlanmıştı …
senatodan geçti, o şekilde yayın yaptık. Arkasından, genel koordinatörden sonra, uzun bir
dönem bölüm başkanı genel yayın koordinatörü olarak görev yaptı… Başından itibaren tabi ki
teknik sorumlu vardı… teknik sorumlunun dışında bir spiker arkadaşımız başından beri her
zaman oldu…”
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DR22 katılımcısı, radyoda kalıcı, daimî çalışanların, seslerin önemine vurgu yaparak,
radyonun kuruluşundan itibaren kalıcı bir kadro oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eder.
Radyoda her dönem iki ya da üç öğrenci kısmi zamanlı statüde görev almaktadır. Katılımcı,
kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencileri özellikle radyo ve televizyon bölümünde
okuyan öğrencilerden seçtiklerini vurgular. Radyoda akademik kadrodan idari kadroya, fakülte
öğrencilerinden üniversitenin diğer tüm öğrencilerine kadar pek çok kişinin program
yapabildiğini söylerken, öğrencilere yönelik program üretim sürecini ve yaklaşımlarını şöyle
anlatır:
“Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yapım-yönetim derslerinde, radyo projesi getirdiklerinde
bu projelerden uygun bulunanlar radyoda değerlendirilir. Bunlar ders kapsamında, ya da radyo
programcılığı dersimiz var ikinci sınıfta. O kapsamda örnek bir program hazırlatıyoruz. Oradan
radyoya ilgi duyan, yeteneği olan arkadaşlarımız radyoda program üretebiliyorlar. Bu bölüm
içerisindeki üretim modeli. Ama dışarıdan da arkadaşlar, isteyenler, öneri formu doldurarak
program önerisinde bulunuyorlar. Biz ders kapsamında … söz ağırlıklı programları mümkün
olduğu kadar [teşvik ediyoruz] … Çünkü ne yazık ki ana akım radyo istasyonlarının program
formatı ağırlıklı olarak DJ programları, yani bir şarkı anons etme, arada bir şeylerden bahsetme
türünde olduğu için ve arkadaşlarımız radyo deyince bunun içine doğdukları için haklı olarak
radyo programı önerisi denince akla hemen bu format geliyor. Radyoda başka bir türün
olabileceği konusunda deneyimleri yok çok fazla, biz öncelikle bu tür programları
dinleyebilecekleri kanallara onları yönlendirebiliyoruz, yani böyle programlar yürüten radyoları
dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Daha sonra, bu örnek programları dinledikten sonra onlardan,
ilgi alanlarına uygun bir şekilde programlar önermelerini istiyoruz.”
DR22 katılımcısı, radyonun kurulduğu ilk yıllarda öğrencilerin henüz sayıca az ve yayıncılık
için yeterli olgunluğa erişmemiş olmaları nedeniyle farklı fakülte ve bölümlerden öğretim
üyelerinin radyoda çeşitli türlerde program yaptıklarını dile getirir. Katılımcı, aynı zamanda
radyonun kurulmasıyla birlikte TRT’de yayıncılık tecrübesi olan bir spikerin de DR22’de görev
almaya başladığını söyler. Katılımcı, radyonun fakülte öğrencilerine önemli bir staj ortamı
sunduğunu ve bu sayede pek çok öğrencinin radyo yayıncılığı ile ilgili uygulamalı esasları
öğrenebildiğini belirtir. Üniversite radyolarının bu konudaki öneminin İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi büyük şehirlerin dışındaki şehirler için daha anlamlı olduğunu vurgular. DR22’den sorumlu
olan görevlinin radyo yayıncılığı alanında, özellikle akademik alanda hem teorik hem de
uygulamalı çalışmalara yönelik tecrübesi bulunmakta; fakat mevcut durumda görevini personel
eksikliğinden kaynaklı, zorunlu görevlendirme ile yürütmektedir. Radyodan sorumlu olan
katılımcı bu konuda şunları söyler:
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“Son bir yıldır koordinatörlük görevini üstlendim. Gönüllü olarak değil, personel eksiğimiz
olduğu için zorunlu olarak yapıyorum. Asıl çalışma alanım … sinema ve sanal gerçeklik…
[radyo] uygulamaları ile yöndeşen çok az parametre bulunmakta… Fakat… müzikle iç içe olan
bir ortamda bulunmaktan da yüksünmüyorum… gün be gün popülerliğini yitiren konvansiyonel
bir kitle iletişim aracı için yaratıcı düşünceyi canlı tutmak ve bunu devamlı kılmak eskisi kadar
tatmin etmiyor.”
DR23 katılımcısı, radyonun personel yapılanmasında belirleyici bazı birimler kurduklarını ve
radyo ve televizyon yayıncılığı hizmetlerini bu birimler dâhilinde ortak verdiklerini söyler.
Katılımcı, yayıncılık uygulamalarını program, müzik, haber, teknik ve halkla ilişkiler gibi temel
birimler altında topladıklarını ifade eder. Bu birimlerde koordinatörle birlikte iki araştırma
görevlisinin ve elli civarında öğrencinin görev aldığını söyler. Tüm öğrencilerin bu birimlere
gönüllü olarak kabul edildiğini, işi öğrenip, kendini ispatlayan otuz civarı öğrencinin ise kısmi
zamanlı statüde çalışabilme hakkı elde ettiğini dile getirir.
Ticari statüde bulunan bir diğer üniversite radyosu olan DR24’ün katılımcısı, radyonun
personel yapılanmasını şöyle tarif eder:
“İki ortağımız var. İki hocamız. … mezunu, hocalık ve yöneticilik de yapmış. Onlar ortaklarımız.
Onun dışında üç kişiden oluşan yönetim kurulu var. … mezunlarından oluşuyor. Birisi ortak ve
yönetim kurulu başkanı. Diğer yönetim kurulu üyeleri de kendi işlerini yapan bizim
büyüklerimiz. Onlar bizim işleyişimizle, yasal veya başka sıkıntımız olması durumunda ya da
okulla ilgili görüşmek noktalarında bize destek olan kişiler. Temsilen benim bir görevim var.
Koordinatör olarak … var… yayın birimi, pazarlama birimi ve bilgi işlem olarak üçe bölünüyor.
Yayının altında da prodüksiyon, müzik, eğitim, içerik birimleri var. DJ’ler yayıncılar var.
Pazarlama altında da reklam ve halkla ilişkiler ile organizasyon var… Çalışanların bir kısmı …
öğrencileri. Bir kısmı da mezunlardan…”
DR24 katılımcısı, ajanslar aracılığıyla hazır gelen reklamların haricinde, reklam birimleri
kapsamında bir firmanın tüm reklam süreçlerini içerik ve teknik üretimden yayınlanma
aşamasına kadar olan tüm planlamayı yapabildiklerini belirtir. Katılımcı, radyoda program
yapanların çoğunlukla mevcut öğrencilerden oluştuğunu; ancak mezunların da radyoya destek
vermeye devam ettiklerini, üniversite hocalarının nadiren de olsa program yaptıklarını söyler.
Katılımcı, program yapanların gönüllü olarak radyoya destek verdiklerini, radyoya uzun yıllar
hizmet veren idari kadroda bulunan az sayıdaki çalışanın ise ücretli olarak görev yaptığını
belirtir. Radyonun üniversiteden bağımsız olması nedeniyle radyo kadrosunda kısmi zamanlı
statüde çalışan öğrencilerin bulunmadığını ekler.
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DR24 katılımcısı, ticari bir radyo olmalarına karşın radyoda görev alacak kişilerde yayıncılık
tecrübesi aramadıklarını, birkaç istisna dışında tüm çalışanların kendi radyolarında yetişerek
tecrübe sahibi olduğunu söyler. Katılımcı, bu konuya bakış açılarını şöyle anlatır:
“O bizim aslında çok da gurur duyduğumuz bir şey. Tüm çalışanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz.
Tecrübe aramıyoruz. Zaten … öğrencileri genellikle başvuruyorlar. Burada biz kapsamlı eğitim
veriyoruz. Bir yıl kadar sürüyor. Bu eğitim sonrası yayına başlıyorlar. Öncesinde bir tecrübe
yok, aramıyoruz da. Kendimiz yetiştirmek istiyoruz…”
İletişim fakültesi dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten DR25, stüdyo koordinatörlüğü
bünyesinde bir radyo sorumlusu tarafından idare edilir. Radyonun personel yapılanmasında,
dekanlık, koordinatörlük ve radyo sorumlusu görev üstlenmektedir. Radyo sorumlusu idari
kadroda bulunmakta ve TRT çatısı altında yayıncılık tecrübesi bulunmaktadır. DR25’te her
dönem kısmi zamanlı statüde bir öğrenci çalışmakta ve bu öğrenciden radyo için içerik
üretmesi beklenmektedir. DR25 katılımcısı, her dönem bazı öğrencilerin gönüllü olarak
radyoya geldiğini; ancak bir süre sonra radyoya olan ilgilerini kaybettiklerini dile getirir.
Katılımcı, benzer bir durumun üniversitenin hocaları için de geçerli olduğuna dikkat çeker.
VR1’in idari yapılanmasında üç ayak mevcuttur. Temelde on üyeden oluşan bir öğrenci kulübü
bünyesinde faaliyetlerini yürüten VR1’in yönetim kurulunda öğrenciler bulunur. Radyonun
iletişim fakültesiyle sıkı bağları olması nedeniyle radyo yayıncılığı alanında akademik ya da
mesleki bir altyapısı olmamasına karşın fakülteyi temsilen bir akademisyen ve yine fakülte
bünyesinde radyo dersleri veren ve aynı zamanda uzun yıllar sektörde radyo programcılığı da
yapmış olan bir öğretim görevlisi, radyonun yönetiminde bulunan diğer sorumlulardır. Bununla
birlikte, fakülte bünyesinde kısmi zamanlı statüde çalışan dört ya da beş öğrenciden biri
radyonun bazı rutin işlerini yürütmek için de görevlidir. Radyonun tüm kararları ve
uygulamalarında yönetim kurulunun etkinliği söz konusudur.
VR1, içerik üretimi aşamasında zaman zaman akademisyenlerin yönlendirici olduğu; fakat
öğrencilerin hazırlayıp sunduğu programları içeren bir radyodur. Radyonun web sitesinin ve
sosyal medya hesaplarının içerik yönetimi öğrencilerin kontrolündedir. Bu ortamlarda, görevli
olan

öğrenci/öğrenciler

tarafından

düzenli

olarak

içerik

paylaşılmakta

ve

ortam

güncellenmektedir.
VR1, bir öğrenci kulübü çatısı altında olması nedeniyle öğrenciler tarafından sosyalleşme
ortamı olarak da görüldüğünden, radyoda iletişim fakültesi dışındaki fakültelerden pek çok
öğrenci görev alır. Katılımcı bu durumu “… farklı alanlardan öğrenci geliyor, karışık oluyor.
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Geçen sene ikinci dönem fark ettik ki mühendislik, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin
öğrencileri daha çok sosyalleşme amacıyla, farklı çevre amacıyla seçiyorlar, özellikle son
sınıflarsa… yönetim kurulu üyelerimizin dördü diğer fakültelerden.” sözleriyle anlatır.
VR2’de yalnızca uzman statüsünde çalışan ve radyonun tüm genel işleyişiyle ilgilenen bir
personel bulunmakta, bunun dışındaki tüm çalışanlar gönüllü olarak program yapan
öğrencilerden ve az da olsa akademisyen ve idari kadroda çalışanlardan oluşmaktadır.
Akademisyenler uzmanlık alanlarıyla ilişkili konularda radyoda program yapabilmektedir.
VR3, bir öğrenci kulübü radyosu olması dolayısıyla üniversitenin öğrenci dekanlığına bağlı
çalışmakta; ancak radyonun tüm işleyişi öğrenciler tarafından yürütülmektedir. Yedi
öğrenciden oluşan yönetim kuruluna ek olarak altmışa yakın programcı radyoda görev
almaktadır. Tüm programcılar da dâhil olmak üzere radyoda çalışan herkes aynı zamanda
kulüp üyesidir ve gönüllü olarak radyoda görev üstlenmektedir. Yönetim kurulunda bulunan
öğrenciler, Spotify listelerinin hazırlanması, üniversite etkinliklerinde gerçekleştirilen müzik
yayınlarının yapılması ve tanıtım malzemeleri için görsel tasarımların hazırlanması gibi işleri
üstlenirler. Radyonun sosyal medya hesaplarının yönetimi ağırlıklı olarak görsel tasarımdan
da sorumlu olan öğrencide olsa da yönetim kurulunda olan pek çok öğrenci bu konuda
sorumluluk üstelenebilir. VR3’te, medya ve görsel sanatlar, tarih, psikoloji, sosyoloji,
uluslararası ilişkiler, işletme ve diğerlerine göre nispeten daha az olan ekonomi ve hukuk
bölümlerinden öğrenciler program yapmakta, mühendislik bölümlerinden radyoya olan ilgi çok
az düzeyde kalmaktadır.
VR4

katılımcısı,

radyonun

personel

yapılanmasında

stüdyolar

koordinatörlüğünün

bulunduğunu ve burada iki uzmanın görev aldığını, bunlardan birinin radyodan sorumlu
tutulduğunu, diğer çalışanların ise gönüllü öğrenciler olduğunu söyler. VR4 bünyesinde kısmi
zamanlı statüde çalışan öğrenci bulunmamakta, öğrenciler yalnızca gönüllü olarak program
yapmaktadır. İletişim ya da yayıncılık eğitimi alan öğrencilerin haricinde farklı fakülte ve
bölümlerden öğrenciler de radyoya ilgi göstermektedir. Radyo sorumlusu, yayıncılık eğitimi
almış ve geçmişte aynı radyoda görev alarak öğrencilik sürecinde radyo yayıncılık
uygulamalarını tecrübe etmiştir.
VR5’te biri idari sorumlu olarak çalışan, diğeri teknik işlerden sorumlu gönüllü öğrenci iki
personel bulunmaktadır. Bu iki çalışanın dışında, radyo için çalışan, radyoda program yapan
herhangi bir öğrenci, idari ya da akademik personel bulunmamaktadır. Katılımcı, iletişim
fakültesi öğrencileri de dâhil olmak üzere, öğrencilerin radyo ile yeterince ilgilenmediğini,
radyoya iki gün uğrasalar, üçüncü gün vazgeçtiklerini söyler. VR5 ile ilgilenen sorumlu
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çalışanın ve öğrencinin yayıncılık alanı ile ilgili herhangi bir eğitimi bulunmamakla birlikte,
öğrencinin yerel bir radyoda çalışma tecrübesi bulunmaktadır.
VR6’nın personel yapılanmasında, radyonun tüm işlerinden sorumlu idari bir personel ve
gönüllü öğrenciler bulunur. Katılımcı, özellikle fakülte ve meslek yüksek okulundan gelen
stajyer öğrencilerin sürece dâhil olduklarını ifade eder. Radyoda iletişim ve yayıncılık bölümleri
haricinde diğer bölüm ve programlardan öğrenciler de program hazırlayıp sunabilmektedir.
VR7’de sektör tecrübesi olan bir genel koordinatör, beş kısmi zamanlı statüde çalışan asistan
öğrenci ve 131 gönüllü programcı görev alır. Gönüllü programcıların büyük çoğunluğu
öğrencilerden oluşmakla birlikte, radyoda akademik ve idari kadrodan program yapanlar da
mevcuttur. Bununla birlikte, radyo aynı zamanda bir öğrenci kulübünün de parçası olduğu için
bu kulüpte görev alan bir başkan, başkan yardımcısı ve yedi yönetim kurulu üyesi radyoda da
görevleri olan diğer kişilerdir. Radyonun web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi
kısmi zamanlı çalışan öğrenciler tarafından gerçekleştirilir.
VR8’de bir sorumlu idari personel ile birlikte radyonun günlük rutin işlerini yürüten üç gönüllü
öğrenci çalışmaktadır. Bu öğrencilerin haricinde yine gönüllü olarak radyoda program yapan
ona yakın öğrenci ve bazı akademisyenler bulunur. Katılımcı, radyonun rutin işlerini yürüten
üç gönüllü öğrencinin radyoya müzik içeriği sağlama ve kontrolünü yapma, etkinlik ve konuk
organizasyonu gerçekleştirme gibi görevleri olduğunu söyler. Bu öğrencilerin ikisi iletişim
fakültesinin diğeri farklı bir fakültenin öğrencisidir. Katılımcı, web sitesi yönetiminin kendisi
(daimî idari personel) tarafından yapıldığını belirtir. Radyo sorumlusunun üniversite
radyosunda, yerel ve ulusal radyolarda çeşitli pozisyonlarda çalışma tecrübesi bulunmaktadır.
Katılımcı, VR9’da tamamıyla gönüllülük esasına göre çalışıldığını ve yönetim dâhil olmak
üzere tüm çalışanların öğrencilerden oluştuğunu dile getirir. Radyo bünyesinde çalışan, yayın,
tasarım, yönetim, playlist (çalma listesi) ekipleri ve teknik ekip bulunmaktadır. Radyonun
İnternet sitesi, kurucu üyeler tarafından oluşturulmuş ve yönetimi yine öğrenciler tarafından
sağlanmaktadır. VR9’dan sorumlu olan öğrenci, yine radyoda edindiği tecrübe ile başkanlık
görevini sürdürür.
Örneklemde bulunan neredeyse tüm üniversite radyolarının personel yapılanmasında
öğrenciler açısından gönüllülük duygusunun ağır bastığı görülürken; DR7, DR11, DR13,
DR14, DR24, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR8 ve VR9 dışındaki tüm radyolarda kısmi zamanlı
çalışan öğrencilerin varlığı ve etkinliği fark edilmektedir.
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Televizyonun da dâhil olduğu bir medya merkezi bünyesinde bulunmayan radyolarda,
genellikle radyodan sorumlu olan bir akademik ya da idari personel bulunmakta, bunun
haricindeki tüm kadro öğrencilerden oluşmaktadır.
DR4, DR8, DR10, DR13, DR15, DR16, DR21, DR22, DR25, VR1, VR2, VR7 ve VR8
katılımcıları geçmişte ya da mevcut durumda akademik kadroda bulunan personellerin de
radyolarında program yaptıklarını ve bu duruma açık olduklarını vurgularken, DR12, DR14 ve
DR20’de yalnızca iletişim fakültesi öğrencileri program yapmaktadır. DR8’de ise öğrencilere
program yaptırılmak istense dahi uygulamada bu mümkün görünmemektedir.
Örneklemde bulunan radyolardan, özellikle bir medya-yayıncılık merkezi bünyesinde
konumlandırılmış olanların personel yeterliliğinin daha fazla olduğu görülmektedir.
Şekil 9: Üniversite Radyolarının Personel Yapılanması: Çalışanlar

3.4.3 Eleme-Seçme Süreci ve Kurum İçi Mesleki Eğitim
Örneklemde bulunan radyo katılımcılarına, radyoda çalışacak olan öğrencilerin/personelin
nasıl bir süreçten geçtiklerine, radyo yayıncılığının esaslarına yönelik kurum içi mesleki eğitim
sürecinin nasıl olduğuna dair soru sorulmuştur. Yanıtlar aşağıdaki gibidir:
DR1 ekibine katılmak isteyen öğrencilerin nasıl bir eleme-seçme ve eğitim sürecinden
geçtiğine dair katılımcı şunları aktarır:
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“Biz öncelikle bir duyuru giriyoruz. Diyoruz ki radyoya yeni sesler alınacak… Başvuru süremiz
kısıtlı oluyor… Sonrasında biz onları … mülakata çağırıyoruz. Yönetim ekibi olarak mülakattan
sonra en fazla yirmi kişi stajyer olarak alıyoruz. Sonrasında biz öğrendiğimiz kadarıyla diksiyon
dersi... Hep böyleydi çünkü bizden önce de böyleydi… Haftada bir toplantı yapıyoruz ve o
toplantı... işte bilgisayar, İnternet vasıtasıyla öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Ama o işte
stajyerlerin alındıktan sonraki o toplantılarımız normalde bir, bir buçuk saat sürerken her hafta
yapılan toplantılar o dönemde beş saat sürebiliyor ya da dört saat. Çünkü ayrı ayrı eğitimler
oluyor. Röportaj oluyor. Diksiyon oluyor. … mikser, prodüksiyon... Yani en azından genel
hatlarıyla görebilmek adına... 3-4 hafta sürüyor bu… Yayınlara girmeye başlıyor
stajyerlerimiz… Hatta onları şöyle değerlendiriyoruz. Yayın koçları kendi yayınına stajyerleri
alıyor ve onlardan sorumlu oluyor. Yayınlara giriliyor ama konuşulmuyor önce, iki üç hafta
konuşulmuyor… Program metinleri yazıyor. Onun kontrolünden geçiyor. Sürekli bir dönütle
karşılıklı düzenlemeler yapılıyor. Sonunda da sesi duyulduktan sonra da diyoruz ki ‘artık sen
hazırsın, yayın denemesi yapabilirsin’. Müsait olduğu bir saate... bir saatlik bir yayın denemesi
yapıyor. Bu süre devam ediyor. Sonrasında dinlediğimizde ‘evet mikserle ilgili problem
yaşamıyor ya da takıldığında mikrofonu açık bırakmıyor gibi’... iki saatlik yayına geçiyorlar. Ve
artık orada da kontrol ancak şöyle oluyor; yayın koordinatörüne haftalık yayın yapıp
yapmayacaklarını bildirmek zorundalar. Ne konuşacaklarını bildirmek zorundalar gibi devam
ediyor…”
DR3 katılımcısı, programcı adaylarının mikrofona çıkmadan önceki hazırlık ve eğitim sürecinin
genel bir program çerçevesinde olmadığını “yani çok böyle planlı bir hazırlık değil ama kişideki
talebe ve eksikliğe göre ne gerektiriyorsa…” sözleriyle açıklar. Radyoda program yapmak
isteyenlerin yetenekleri ve potansiyeli, birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek gerekli
eğitimler, başta birim sorumlusu olmak üzere program sorumlusu ve kısmi zamanlı çalışan
öğrenciler tarafından kişiye yönelik verilmektedir.
DR4’te öğrenciler program yapmaya başlamadan önce kısa bir bilgilendirme aşamasından
geçirilir. Katılımcı, bu konudaki standartlarının esnek olduğunu “uygulama birimi olduğu için
öğrencilerin motivasyonlarını ve heveslerini kaybetmeden, program yapmak isteyen öğrenciler
gerekli bilgiler verildikten sonra program yapmaya başlayabilir.” sözleriyle ifade eder.
DR6 katılımcısı, radyoda çalışmaya başlamadan önce öğrencilere mesleki bir eğitim
verdiklerini, bu eğitimlerin ilk iki yıl toplu halde yapıldığını; ancak eğitimlerin öğrencilerin
dersleriyle çakışmaya başlaması sonrasında eğitimi daha küçük gruplarla ya da bireysel olarak
planlamaya başladıklarını ifade eder. Bu eğitim kapsamında, ağırlıklı olarak öğrencilerin
deneme radyo ses kayıtları almaları sağlanır.
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DR8 bünyesinde ise düzenli bir mesleki eğitim programı gerçekleştirilmemekte, atölye
çalışmaları ve radyo dersleri aracılığı ile, ilgili öğrenciler radyoya kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
DR9’da görev alacak öğrencilere yönelik verilen mesleki eğitimler hem düzenli olarak dönem
başlarında bir atölye çalışması kapsamında hem de gerektiğinde bireysel olarak verilir. DR9’un
spiker kadrosunda görev alan daimî personeli, öğrencilere atölye çalışması kapsamında
diksiyon dersleri vermekte, öğrenciler bu derslerde aldıkları eğitimler sonucunda radyoda
haber sunmakta ya da program yapmaktadır.
DR10 katılımcısı, radyoda çalışmak için başvuran öğrencileri demokratik bir süreçte, çeşitli
aşamalarda test ettiklerini ve ancak bu süreçleri başarıyla geçen öğrencilere radyoda çalışma
fırsatı verdiklerini ifade etmekte ve yaklaşık dört ay süren bu eleme-seçme sürecini şöyle
anlatmaktadır:
“… her yılın eylül ayının ortasından itibaren bir hafta süre vererek ilana çıkıyoruz. … Radyosu
gönüllüleri arıyor… Bize e-mail üzerinden başvuruda bulunuyorlar ve onlara bir tarih, bir saat
aralığı veriyoruz, o saat aralığında yazılı sınav yapıyoruz İnternet üzerinden… Beş sorudan
oluşuyor. Bu soruları değerlendiren de ben değilim. … çünkü şöyle bir çalışma prensibimiz var;
Hazırlık ve 1’den öğrenci alıyoruz. İkinci sınıftan bile öğrenci almıyoruz. Dolayısıyla dördüncü
sınıftaki öğrenciler abla veya ağabeylik yapıp yeni girecek öğrencilerin sorulara verdikleri
yanıtları değerlendiriyorlar. Dolayısıyla birinci aşamada yazılı sınavda biz onların müziğe ve
öğrenci radyosuna olan iştahını, ne kadar istekli olduklarını yazılı sınavda verdikleri
cevaplardan zaten anlıyoruz… Ondan sonra, ayıkladıklarımız, kırk kişi ortalama, yedi sekiz
kişiyi mülakata çağırıyoruz. Yani böyle bir eleme var… Bir sömestr onlara en angarya işleri
veriyoruz. Angarya tabir edeceğim belge tarama, arşiv çalışmasında biz onları bir şekilde
sınamış oluyoruz sabırlarını. Hemen mikrofon başına oturtmuyoruz. O bir sömestr boyunca bu
arada ses edit programlarının, sunum tekniklerinin eğitimlerini alıyorlar, kimden, üç ve
dördüncü sınıftaki öğrencilerden ya da mezun olmuş olan arkadaşlardan vakti olup
gelebilenlerden. … sonra birinci sömestrın sonuna doğru program taleplerini alıyoruz. … bir
formumuz var, o formla bize başvuruyor. Bana değil ama. Dediğim gibi deneyim kazanmış
öğrencilere. Yani iki ya da üç kişi oluyor o jüride, ben asla olmuyorum. … Onlar bana bir
sömestr sonunda rapor veriyorlar. … ve biz o iki ya da bir arkadaşı ya da hiç kimseyi almıyoruz.
O kadar katıyız bu konuda.”
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Öyleki DR10 katılımcısı, eleme-seçme sürecindeki katı tutumlarını vurgulamak için, radyonun
ilk yıllarında dahi mühendislik öğrencilerinin program yapmadan önce spikerlik sınavlarından
geçirildiklerini söyler.
DR11 katılımcısı, radyoda görev alan öğrencilerin neredeyse tamamının medya ve iletişim
programından olmaları dolayısıyla yayıncılıkla ilgili eğitimlerin programda bulunan radyo
yayıncılığı ile ilgili dersler kapsamında verildiğini aktarmakta, gruplara ayırdıkları öğrencilerden
kısa konuşmalara dayalı program içeriği üretmelerini beklediklerini dile getirmektedir.
DR12 katılımcısı, öğrencilerin yayına başlamadan önce tabi oldukları mesleki eğitim sürecini
şöyle tarif eder:
“… bizim diksiyon eğitimi ve dersimiz var. Ders hocamız destek veriyor. Öncelikle programcı
seçerken diksiyonuna bakıyoruz. Bilgi birikimi ve becerisine bakıyoruz. Konuşma becerisi ve
bilgisine… Gönüllü ya da bizim belirlediğimiz öğrencilerle önce radyo kayıtta demo çekimlerine
tabi tutuyoruz. … sonra yine mikrofona ısınması açısından, ilk heyecanı atması açısından …
masaya oturtup mikrofonu açmadan bu heyecanı eksiltmeye çalışıyoruz. Kendini hazır
hissettiğinde uzun süreli olmayan programlara başlatıyoruz... Kendi kendini geliştiriyor hem
program yapmış oluyor hem de teorik ve pratik çalışma yapıyor, tıpkı bir atölye çalışması gibi.”
DR13 katılımcısı, öğrencilerin yayına çıkmadan önce planlı bir eğitim almadığını, eğitimin
tecrübeli öğrencilerin yeni öğrencilere bilgi aktarımı yoluyla gerçekleştiğini söyler. Bu konuda,
topluluk başkanı sorumluluk almaktadır. Katılımcı, öğrencilerin programa başlamadan önce
deneme kayıtları aldığını ve program kararlarının genelde bu deneme kayıtlarına göre
alındığını da ekler.
DR14 katılımcısı, öğrencilerin radyoda program yapmaya başlamadan önce geçtikleri mesleki
eğitim sürecini şöyle tarif eder:
“Burada verebileceğimiz eğitim sınırlı. Programcılık konusunda ben, önce eğitiyorum.
Programa girmeden önce demo programlar istiyoruz. Değerlendiriyoruz. Yayına almadan önce
ben hazırlıyorum. Diksiyon konusunda sıkıntı varsa bazı hocalara gönderiyorum. Ders
kapsamında zaten müfredat ona göre hazırlanmış. Ders kapsamında eğitim alıyorlar. Ders
dönemi geçti ve yakalayamadıysa bazı hocalar destek oluyor. Öğrencileri topla gel, ben onları
diksiyon konusunda eğiteyim gibi periyodik olarak devam edelim diyor ama şimdiye kadar 2-3
öğrenci, haber sunucusu öğrencileri böyle bir istekte bulundu. Onlara hocalarımız destek oldu.
Bunun dışında sürekli devam eden bir sistem yok.”
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DR15 katılımcısı, radyoda çalışacak öğrencileri en az iki hafta süren mesleki bir eğitim
programına tabi tuttuklarını; fakat bununla birlikte, özellikle kısmi zamanlı öğrenci seçimi
sırasında tecrübesi olanlara öncelik verdiklerini ifade eder. Öğrenciler bu kapsamda, teknik
eğitimin yanı sıra güzel ve etkili konuşma ve diksiyon dersleri de alır.
DR16 katılımcısı, her iki yılda bir radyoda görev alacak öğrencilere yönelik bir eğitim programı
düzenlediklerini, bu program için radyo ekibi içerisinde bir komisyon kurulduğunu ve öğrencileri
öncelikle mülakata davet ettiklerini anlatır. Katılımcı, mülakatta öncelikli olarak önem verdikleri
konuların öğrencilerin haber, drama, fonetik ve diksiyon yeterlilikleri olduğunu ifade eder. Bu
kapsamda öğrencilere, fonetik, diksiyon, anons yazma, metin oluşturma, betimleme, duygu
çalışmaları, temrin, sunuculuk, söyleşi gerçekleştirme ve teknik masa eğitimleri verilir.
Katılımcı, bu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilerle kısmi zamanlı ya da gönüllü statüde
çalışmaya başladıklarını ifade eder.
DR17 katılımcısı, işe alım süreçlerinde öğrencilere duyuru yaptıklarını ve aday öğrencileri bir
dönem boyunca radyo yayıncılık eğitiminden geçirdiklerini ifade eder. Bu eğitim kapsamında
daimî çalışanlar ve tecrübeli öğrenciler, kendi uzmanlık alanları çerçevesinde öğrencilerle bilgi
paylaşır, sürecin sonunda öğrenciler, radyonun çeşitli pozisyonlarında kadrolu ya da stajyer
olarak görevlerine başlar.
DR18 katılımcısı, radyoda görev alacak olan öğrencileri planlı, dönemsel bir mesleki eğitimden
geçirmediklerini söyler. Öğrenci, radyo yayıncılığıyla ilgili öğrenmesi gerekenleri fakültedeki
ilgili derslerinde, radyodaki staj sürecinde ya da zaman zaman radyoda gerçekleştirilen atölye
çalışmalarında öğrenir. Katılımcı, uygulamalı eğitimin önemini şu sözlerle vurgular:
“… şimdi burada öğrenci dersten çok yaşayarak, görerek öğrendiği için bence dersten daha
verimli oluyor. Çünkü derste mikseri anlatıyorsun ama çocuk görmemiş ki. Burada direkt
kullana kullana öğrendiği için kafasına daha iyi yerleşiyor. Eğitim anlamında daha anlamlı
oluyor.”
DR18 katılımcısı, radyoda görev almak isteyen tüm öğrencilere fırsat tanımak adına, yayıncılık
standartlarını düşük tutmak zorunda kaldıklarını belirtirken, özellikle iletişim fakültesi
öğrencilerinin yayıncılık konusundaki yetersizliklerinden yakınır. Katılımcı, diğer bazı
fakültelerden gelen öğrencilerin iletişim fakültesi öğrencilerine göre daha yetenekli ve nitelikli
olabildiğini vurgularken, buna gerekçe olarak yıllar içinde artan iletişim fakültesi sayısına
paralel biçimde, düşen üniversite giriş sınavı puanını öne sürer. Katılımcı, bunun yanı sıra bir

90

özeleştiri olarak yayıncılıkta teknik donanım dışında kalan unsurlarla ilgili eksikliklerini şu
sözlerle anlatır:
“Eğitim konusunda bizim burası şu anda ben yeni geçtiğim için söylüyorum, daha öncesinde
8-9 yıl boyunca aslında bizim buradaki eğitim çok da iç açıcı değil. Gelen öğrenciye ne
veriyorsunuz derseniz, daha önce verilmiş diksiyon. Ama program içeriği olarak gerçekten çok
yok… bizim fakültede diksiyon dersi yok ki… Buradaki bizim en büyük sorunumuz şuydu;
tamam öğrenciler A harfini, E harfini, İ harfini nasıl çıkaracaklarını öğreniyorlar ya sonra.
Program yap dediğin zaman öyle kalıyor… çocuklar okumuyor. En büyük sıkıntı o. Yani
mikrofon karşısına geçmek… Konuşabilmesi için bilmesi lazım. Konuşabileceğin kelimelerin
olmalı, bilmek için okumak lazım, zincirleme gidiyor…”
DR19’da görev alacak öğrencilere, kısa süreli atölye çalışmaları ile yayıncılığın esasları
öğretilir. Bununla birlikte, tecrübeli öğrencilerin aday öğrencilere bildiklerini aktarması,
DR19’da en çok tercih edilen eğitim sürecidir. Radyoda görev yapacak olan radyo ve
televizyon bölümü öğrencileri yayıncılıkla ilgili bilinmesi gerekenleri dersleri kapsamında
öğrenirken, kısmi zamanlı statüde çalışan öğrenciler de programcı adaylarına bildiklerini
aktarır.
DR20 katılımcısı, öğrencileri radyo kadrosuna almadan önce, bir ön eleme sürecine tabi
tuttuklarını, bu aşamada radyo sorumlusu olarak kendisi ve tecrübeli son sınıf öğrencilerle
birlikte öğrencileri, radyo yayıncılığına yönelik temel yeteneklerini ve genel kültür düzeylerini
anlamaya çalıştıkları bir mülakattan geçirdiklerini dile getirir. Bu süreç sonrasında radyoda
çalışacak

öğrencilere

yönelik

eğitimleri

derslerin

haricinde

kendi

bünyelerinde

gerçekleştirdiklerini, bu eğitimleri yayıncılık tecrübesi çerçevesinde kendi sorumluluğunda
verdiğini; ancak tecrübeli son sınıf öğrencilerinin de bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade
eder.
DR21 katılımcısı, radyoda görev almak isteyen öğrencileri seçerken mülakat yaptıklarını ve işe
uygun öğrencileri seçmeye gayret ettiklerini dile getirir. Öğrenciler çalışmaya başladıklarında
onlara mesleki bir eğitim verilmemekte, öğrenciler görev başında ve tecrübeli olanlardan elde
ettikleri bilgilerle işi öğrenir. Katılımcı, bu konuda medya merkezinin önemli bir sorumluluğu
olduğunu, iletişim fakültesinin bu yetkinliğe sahip olamadığını söyler.
DR22 katılımcısı, radyoda çalışacak öğrenciler için bölümde okutulan dersler dışında radyo
kapsamında bir eğitim programları olmadığını söyler. Katılımcı, farklı fakülte ve bölümlerden
öğrencilere de program yapma fırsatı tanıdıklarını, bu öğrencilerin uyum ve eğitim süreçlerinin
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fakülte ve bölüm öğrencilerinden daha farklı değerlendirildiğini dile getirir. Bölüm
öğrencilerinin, ağırlıklı olarak dersleri, ödevleri ve projeleri ile değerlendirildiklerini, diğer
fakültelerden gelen öğrencilerden ise öneri formu doldurmaları istendiğini, deneme kaydı
alındığını, sunulan önerilerin geliştirilerek işe en uygun, en hazır olanlara fırsat verildiğini
söyler.
DR23 katılımcısı, radyoda çalışacak olan öğrencilere hem atölye çalışmaları hem de tecrübe
aktarımı yoluyla teknik eğitimi yeterince verebildiklerini; ancak diksiyon, spikerlik ve sunuculuk
gibi eğitimlerde yeterli olmadıklarını dile getirir. Katılımcı, bu dersleri verecek bir hocaya sahip
olmadıklarını, öğrencilerin bu alanda kendi yetenekleri doğrultusunda yol aldıklarını ekler.
DR24 katılımcısı, programcı olmak isteyenlerin yaklaşık bir yıl süren eğitim sürecinden
geçtiğini ve bu süreci başarıyla tamamlayamayanların mikrofon başına geçemediğini belirtir.
Katılımcı, bu eğitim sürecini ve bu sürece verdikleri önemi şöyle anlatır:
“[Eğitimler] tecrübeli yayıncılar tarafından veriliyor. Eğitim birimimiz belirliyor müfredatı.
Müfredatta diksiyon ve artikülasyon eğitimi var. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Radyo
…’de yayın yapacak kişinin mutlaka sahip olması gereken bir şey düzgün Türkçe ile yayın
yapması. Öncelikle buna yönelik bir eğitime başlıyoruz. Bunun için de yıllardır süregelen bir
müfredatımız var. Sonra içerik çalışmalarına başlıyoruz. İçerikte öncelikle bir kuşak yayınında,
tematik bir yayın değilse, ne tür içerikler yayınlanmalı. Günün saatlerine göre ne tür şeylerden
bahsedilebilir, dinleyiciye bunu aktarırken nelere dikkat etmek gerekir. Örneğin çok fazla
ayrıntıya boğuyorsanız işe yaramaz gibi. Anons yazmak, içeriği anonsa yazmak gibi çalışmalar
oluyor. Sonra ise teknik anlamda yeterli olmak. Stüdyoda hayatta kalabilecek mi? Buna yönelik
eğitim yapıyoruz. Teknik sorunlarda B planına C planına ne kadar çabuk geçebilecek gibi. O
nedenle eğitimler uzun sürüyor. Yayınlarını tamamen kendileri hazırlayabilecekleri hale
geldiklerinde yayına başlıyorlar… Ortalama bir yıl oluyor. Yeteneğine bağlı olarak, sıkı
çalışmasına bağlı olarak daha erken de olabilir. Biz haftada bir ya da iki olarak demolara
devam ediyoruz. Haftalık olarak gelişimine bağlı olarak değişiyor. Çok daha kısa sürede yayına
çıkan da oldu geç de.”
VR1’de program yapmaya başlamadan önce adaylara genel kapsamda planlanmış bir mesleki
eğitim verilmemekte, adaya özel yayına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. İletişim fakültesi
öğrencilerinden, dersleri kapsamında radyo yayıncılığına yönelik eğitim aldıkları için diğer
öğrencileri yönlendirici nitelikte rolleri üstlenmeleri beklenir. Aday programcılar, canlı yayına
başlamadan önce hem teknik anlamda hem de VR1’in yayın etiği kapsamında öğrenilmesi
gereken tüm detayları öğrenir.
92

VR2 katılımcısı, daha önceleri öğrenciler program yapmaya başlamadan önce onları dönem
başında toplu olarak; teknik masa, diksiyon, fonetik gibi eğitim süreçlerinden geçirdiklerini;
ancak öğrencilerin program yapma taleplerinin yıl boyunca dönem aralarında da devam etmesi
nedeniyle bu eğitimi bireysel olarak vermeye başladıklarını söyler. Bu eğitimler, yine radyonun
sorumlusu olan ve uzun yıllar başka bir üniversite radyosunda eğitim almış ve program yapmış
olan bir uzman tarafından verilir.
VR3

programcı

adayları

için

düzenli

herhangi

bir

mesleki

eğitim

programı

gerçekleştirmediklerini ifade eden katılımcı, eleme-seçme sürecini şöyle anlatır:
“… öncesinde bir toplantı düzenliyoruz. Toplantıya da genelde yüze yakın kişi geliyor…
herkese başvuru formu dağıtıyoruz… Formda isim …, nerede kalıyorsun yurtta mı …
devamlılığını ölçmek bakımından. İlk yayınında çalacağın on şarkı … sonra Spotify’ı ya da ona
benzer müzik platformunda hesabı varsa onu istiyoruz… oradan dinlediği şarkılara, playlistine
bakıyoruz. Yayın ismi, yayın formatı, genellikle dinlediği türler… Yedi üyenin de eşit oy hakkı
var. İşte artı eksi ve çekimser tarzı, en sonda oylamada … ihtilaflı durumlar da olabiliyor … o
zaman da tekrardan … aynı anda göz atıyor ve bir karara varmaya çalışıyoruz. Kabul aldıktan
sonra da … [onlarla birlikte] ilk iki hafta boyunca biz yayınlara giriyoruz. Mesleki eğitim tarzında
değil aslında ama basitçe orada aletlerin kullanımı … Hem de yayını görmüş oluyoruz.
Gerçekten de başvuru formunda anlattığı yayın oluyor mu ona bakıyoruz.”
VR4 katılımcısı, öğrencilerin program yapmaya başlamadan önce bireysel olarak kısa bir
teknik eğitimden geçirildiğini, ilkesel olarak kendilerinin program konusunu daha çok
önemsediklerini ve öğrencileri bu yönde düşünmeye teşvik ettiklerini belirtir. VR4’te yeni
program yapmaya başlayacak olan öğrencilere önce kayıt programlar hazırlatılmakta, hazır
olunduğunda canlı yayına çıkmalarına olanak sağlanmaktadır.
VR5’in teknik işlerinden sorumlu olan katılımcısı, programcı adaylarına radyoculuğa dair
herhangi

bir

eğitim

düzenlemediklerini,

teknik

masanın

başında

sürekli

kendisi

bulunacağından, buna ihtiyaç duymadıklarını ifade eder. VR5’te öğrencilere teknik masanın
kullandırılmadığı anlaşılmaktadır.
VR6 katılımcısı, öğrencilere radyoda program yapmaya başlamadan önce kapsamlı bir eğitim
programı

sunmadıklarını,

özellikle

teknik

konuda

kısa

bir

oryantasyon

programı

düzenlediklerini söyler. Süreç, radyo sorumlusunun ve tecrübeli öğrencilerin bilgi birikimini yeni
öğrencilere aktarmasıyla ilerlemekte, program içerik üretimi, diksiyon ve spikerlik gibi eğitimler
çeşitli öneri, tavsiye ve yönlendirmelerle gerçekleştirilir.
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VR7 katılımcısı, radyodaki programcı seçimi ve programcılara verilen eğitim sürecini şöyle
anlatır:
“[Öğrenciler] üniversiteye kayıt olduktan sonra bizim öğrenci kulüpleri haftamız var. … 81
öğrenci kulübü var, … Radyo da bu öğrenci kulüplerinden biri. … Radyo öğrenci kulübüne üye
olmaya davet ediyoruz. Her kulübün bir standı oluyor, o standa başvuruya geliyorlar. Bu sene
sanırım …550 üye aldık. Bu 550 üyeye biz daha sonra diyoruz ki arkadaşlar … Radyoda
program yapmak isteyen var mı? Varsa bir form var. Oraya başvuru yapıyorlar; ama
formatlarını yazıyorlar. Yani nasıl yayın yapacak, ne anlatacak onu yazıyor. Sonra biz kendi
aramızda toplanıyoruz, bunları tek tek gözden geçiriyoruz, uygun mu değil mi? Çünkü
üniversite radyosu. Üniversite radyosunda spor olmalı, müzik olmalı, eğitim olmalı, eğlence
olmalı, fal olmalı, tarih olmalı, edebiyat olmalı, felsefe olmalı. Biz onları kategorilerine göre
ayırıyoruz. Diyelim ki 20 tane spor başvurusu var. Bu 20 spor başvurusu içinde iyi olanları
seçiyoruz. Beş spor programı çıkıyor bize. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonra
bunları öğrencilerin saatlerine göre, hangi saatleriniz uygun bize bildirin diyoruz…
yerleştirmeye başlıyoruz, bir çizelge çıkarıyoruz. Bu çizelgede yeşil olanlar üniversiteden yayın
yapanlar, kırmızılar yabancı öğrenciler yani İngilizce eğitimimiz de var, İngilizce yayınımız da
var. Ondan sonra bu müracaatları yerleştiriyoruz, üniversite içinden yayın yapmak isteyen,
yayını seven, öğrencilerimizin de dinleyebileceği hocalarımıza teklifte bulunuyoruz. Sadece
müzik yayını yapan mesela … Üniversitesi Halk Müziği Topluluğunun başındaki kişiye diyoruz
ki, gençler genellikle halk müziğinden, sanat müziğinden çok fazla ilgisini çekmiyor, sen gel bu
konuda bize [destek ol]. Şu an dinlediğimiz 40 yıllık eğitimci, edebiyatı çok güçlü yazar, ona
diyoruz ki sen gel dil üzerine, edebiyat üzerine yayın yap. İşte bizim burada mezunlar kuruluşu
var, o da bir birim. … Üniversitesinden mezun olanlar, … Üniversitesini çok yakından takip
eder. Yurt dışında şu an bizim 700’e yakın öğrencimiz var, mezun, yani mezunumuz var.
Hepsiyle birebir iletişimimiz var. Ona diyoruz ki sen gel yayın yap. Mezunlar üzerine konuş,
mezunlarımızı çağır davet et, onlarla konuş. Hatta dönem dönem o programlarda iş ihtiyacı
ortaya çıkıyor. Mezunlar birbiriyle buluşuyor, birbirlerinin şirketlerinde çalışmaya başlıyor ya da
ortaklık yapıyorlar. Bu ve bunun gibi, bunu çok uzatabiliriz… … Üniversitesinin bir de kolej
takımı var. … ikişer tane kontenjan veriyoruz. Oradaki bir faydacı anlayışımız var. O
kolejlerden de dinlenelim, o öğretmenler ve öğrenciler dinlesin… sonuç itibariyle üniversiteye
gelen öğrenciler de o kurumlardan geldi. … [Seçme, eleme sonrası] 1 haftalık bir eğitim
veriyoruz. Eğitim içeriği, oradaki teknik olayları anlatıyoruz. Programları nasıl yapabileceklerini,
ne durumlarla karşılaşabileceklerini, herhangi bir sıkıntıda neler yapmaları gerektiğini ve
oradaki [teknik cihaz ve programları] anlatıyoruz. …hepsini A’dan Z’ye anlatıyoruz ve ilk
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program, isteyenler için ikinci programlarında da bizden bir arkadaşımız, yönetim ekibinden bir
arkadaşımız, onların yanında oluyor ve destek oluyor.”
VR7 katılımcısı, içerik üretimine yönelik eğitimin de titizlikle verildiğini şu örneklerle açıklar:
“Yayına yönelik eğitimi ben veriyorum. İki defa toplanıyoruz, bütün programcılara yayın nasıl
yapılırdan başlayarak, yayın nedir bunların hepsini anlatıyorum. Artı BBC’nin hazırladığı,
Türkçe, radyoculuk, radyo yayıncılığı, radyo yayını öncesi ne yapılmalı, radyo yayını nasıl
hazırlanır, neler sorulur, konuk nasıl ağırlanır, nasıl bir format hazırlaman lazım, bunların
hepsini içeren 53 sayfalık çıkardığım kit var, … Türkiye’deki … tecrübeli gazetecilerin
röportajları, onların tahlilleri, teknikleri, bunları içeren bir kit var onları dağıtıyoruz.”
VR8 katılımcısı, her dönem başında radyoda görev almak isteyen öğrencilere iki hafta süren
bir teknik eğitim programı düzenlediklerini ve bu kapsamda öğrencilere stüdyo cihazlarını ve
yazılım programlarını kullanmaya yönelik eğitim verdiklerini söyler. Katılımcı, bunun haricinde,
program yapacak öğrencileri üniversitenin sürekli eğitim merkezi bünyesinde verilen diksiyon
ve spikerlik kurslarına yönlendirdiklerini, bu kursun ücretli olması sebebiyle, öğrencileri bu
eğitimi almaya zorunlu tutmadıklarını da ekler.
VR9’da görev alacak olan aday öğrencilere, tecrübeli öğrenciler tarafından yayıncılık eğitimi
verilir. Bu eğitim kapsamında, mikrofona konuşma egzersizleri, teknik cihazların kullanımı,
içerik üretme ve radyonun genel sistemini öğrenmeye yönelik bilgiler aktarılır.
Radyo katılımcılarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, üniversite
radyolarındaki aday radyoculara yönelik verilen eğitimlerin ağırlıklı olarak tecrübeli olanların
yeni gelenlere bildiği işi aktarması yoluyla gerçekleştirildiğini göstermektedir. DR1, DR3,
DR10, DR13, DR17, DR19, DR20, DR21, DR23, DR24, VR1, VR3, VR6, VR7 ve VR9
katılımcıları, eğitim süreçlerinde bu tecrübe ve bilgi aktarımına verdikleri önemi vurgulamıştır.
Eğitim süreçlerinde tercih edilen bir diğer yöntem ise radyo bünyesinde çeşitli sürelerle ve
periyotlarla düzenlenen atölye çalışmaları ve radyo dersleri kapsamında verilen eğitimlerin
entegre edilmesidir. Radyo derslerinin üniversite radyosundaki eğitim süreçlerindeki etkinliği,
elbette ki iletişim fakültesi ya da bir yayıncılık okulu ile ilişkili radyolarda mümkün
olabilmektedir. DR8, DR11, DR12, DR14, DR16, DR18, DR19, DR20, DR22, VR1 ve VR7
katılımcıları, radyo derslerinin kurum içi eğitim süreçlerindeki önemini vurgularken, DR9,
DR16, DR17, DR18, DR19, DR20, DR23, DR24, VR2, VR7 ve VR8 katılımcıları kendi
bünyelerinde düzenledikleri atölye çalışmalarının önemine dikkat çekmiştir. Hemen hemen her
radyoda uygulanan, aday programcıdan deneme (demo) kaydı almak ve bu yolla öğrencinin
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yayıncılık gelişimi takip etme sürecinin önemini en çok DR6, DR12, DR13 ve VR4 katılımcıları
vurgulamıştır. DR15, DR21 ve DR22 katılımcıları, programcı eleme-seçme sürecinde
tecrübesi olanlara öncelik verdiklerini dile getirmiştir. DR22 katılımcısı, bu yaklaşımlarının
özellikle iletişim fakültesi dışından yapılan başvurularda geçerli olduğunu vurgular. VR8’de tek
istisna uygulama olarak, aday programcı öğrenciler isteğe bağlı biçimde üniversitenin Sürekli
Eğitim Merkezine yönlendirilir.
Üniversite radyolarındaki, kurum içi mesleki eğitim süreçleri, süre bakımından farklı uzunlukta
ve farklı periyotlarda, planlı olarak rutin dönemlerde ya da plansız biçimde ihtiyaç
duyulduğunda organize edilmektedir.
Şekil 10: Üniversite Radyolarında Kurum İçi Mesleki Eğitim Süreci
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3.4.4 Üniversite Radyolarının İşleyişine Dair Yönetimsel Yaklaşım ve
Zorluklar/Zorunluluklar
DR1 katılımcısı, radyodaki programlara üst yönetimden ya da üniversite içinde bulunan diğer
birim ya da bireylerden yayınlarına yansıyan herhangi bir müdahalenin olmadığını, kendi iç
dinamikleri ve otokontrolleriyle bu süreci çalışan öğrenci ekibi olarak yürüttüklerini belirtmekle
birlikte, “Ama bazen hocalar oluyor. Sorumlu hocalarımıza şey diyorlar: Neden bunu
konuşuyorlar? Siz yayınları dinliyor musunuz? Neler konuşuyorlar?” diyerek dış müdahaleleri
deneyimlediklerini ekler. Bu müdahalelerin bir dönem yayınladıkları müziklere de yansıdığını
“Mesela öncesinde, biz geldiğimiz dönemde … [Şarkıcı ismi] çalmamızı istemiyorlardı. Hani
bunun nedenini... Şöyle … [Şarkıcı ismi] bildiğim kadarıyla... [Ayrıca] arabesk katiyen
istenmiyordu…” sözleriyle dile getirir. Katılımcı, bu süreci sorumlu hocalarının kendilerine
duyduğu güvenle aştıklarını dile getirerek, “Biz bunu kendi aramızda hafif hafif esnettik galiba.
Yani şunu çalamayız diye düşünmek istemiyoruz. Siyasi bir şarkı varsa evet bunu çalmayız.
Ama herkese mâl olmuş, bilinen, herkesin dilinde olan şarkıları neden çalmayalım deyip o
kuralı biz gayet esnettik” ifadesini kullanmıştır.
DR1 bünyesinde yaşanan yönetimsel problemler daha çok ihtiyaçlar söz konusu olduğunda
üst yönetimle olan iletişim kopukluğu ya da ihtiyaçların karşılanmaması şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bunun dışında, başta hevesle radyoda çalışmak için gönüllü olan stajyer
öğrencilerin, bir süre sonra motivasyonlarını kaybederek radyoya olan ilgilerini kaybetmeleri
de önemli sorunlara yol açar. DR1, idari olarak önceleri iletişim fakültesine, üniversitenin
bölünmesi sonrasında ise doğrudan rektörlüğe bağlanmış olan bir radyodur ve görüşülen
katılımcıya göre bu değişiklik, radyodan sorumlu personelin de değişmesi ve radyo yayıncılığı
ile ilgisi olmayan bir akademik personelin zorunlu olarak görevi üstlenmesiyle sonuçlanmıştır.
Katılımcıya göre bu durum, radyonun idari süreçlerinde aksamalara neden olmuştur.
Bugün radyo yönetimi ve içeriklerine üst yönetimden gelen müdahalenin çok daha az olduğunu
dile getiren DR2 katılımcısı, geçmişte rektörlük bünyesinde bir yayın kurulu oluşturulduğunu,
bu kurulda çeşitli fakültelerin hocalarının bulunduğunu ve o zamanlar radyonun genel işleyişine
sıklıkla müdahale gerçekleştiğini belirtmiştir. Katılımcı, bu kurulun hala varlığını sürdürdüğünü;
ancak işlevini yitirdiğini ifade eder. Buna karşın hem kurulda bulunan üyelerin hem de iletişim
fakültesinden hocaların zaman zaman öğrencilerin yayın içeriklerine müdahale ettiklerini,
öğrencileri bizzat uyararak yayınları denetlediklerini de söylemektedir. Katılımcı yine de bu
müdahalelerin tavsiye niteliğinde olduğunu; ancak bu sürecin sonunda canlı yayının taşıdığı
riskler nedeniyle pek çok canlı yayının kaldırıldığını da söylemiştir. Canlı yayınların
kaldırılmasıyla ilgili esas amaçlarını, “…Beni en çok yoran bu konuda bu oldu. Onlara da bir
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şey getirdik. Hepsini filtre ettik. Dolayısıyla … tabi şimdi rahatız. Bizim amacımız sadece ve
sadece radyoda da televizyonda da eğitim. Bizim reyting kaygımız yok, öğrenciyi nasıl daha
iyi yetiştiririz kaygımız var.” cümleleriyle ifade eder.
DR2 katılımcısı, radyoda personel yetersizliğinden yakınmakta, altı kişilik daimî kadroda
bulunan ekibin, işleri yetiştirmede zaman zaman yetersiz kaldığını söylemektedir. Yönetim
tarafından beklenen profesyonel işleri öğrenci ile yapmak zorunda kaldıklarında ise, “…
öğrenciyi işe alıştırana kadar kalitemiz düşüyor. Kendi çalışmamızdan ödün veriyoruz”
sözleriyle eleştirir. İletişim fakültesinin taşınması sonrasında radyo stüdyolarında uygulamalı
dersler azalmış, stüdyolar daha çok zorunlu stajı olan ve iletişim yarışmalarına katılacak olan
öğrencilerin aktif olarak kullandığı bir merkez haline gelmiştir. Katılımcı, bu durumdan
öğrencilerin de şikâyetçi olduğunu dile getirerek onların, hocalarının yetersizliklerinden
yakındıklarını, teknik anlamda öğrendiklerinin tamamını radyo stüdyolarında öğrendiklerini dile
getirdiklerini ve fakültenin stüdyolardan uzaklaşmasının onlar için olumsuz bir durum
yarattığını vurgulamaktadır. Ayrıca, iletişim fakültesi mekânsal olarak kendilerinden
uzaklaştıktan sonra aralarındaki koordinasyonun azaldığını dile getirir. İletişim fakültesi
taşınmadan önce radyoda çalışacak olan öğrenci kaynağına fakülteye astıkları duyurular ve
hocaların yönlendirmesiyle ulaştıklarını, onlara bir stajyer gibi bireysel olarak mesleki eğitim
verdiklerini ifade eden katılımcı, fakültenin uzaklığının bu anlamda sorun yarattığını ifade eder.
DR2 katılımcısı, bir diğer idari sorunun kaynağını ise bağlı bulundukları dekanlık ile
aralarındaki iletişim sorununa dayandırmakta ve sorunu “koordinemiz zayıf tek sebebi de
alandan bir fakülte dekanımızın atanmaması” sözleriyle açıklamaktadır. Katılımcı, özellikle
yapılacak herhangi işin organizasyonu ve cihaz alım süreçlerinde bağlı olduğu yöneticinin alan
dışı ve konuya hâkim olmamasının işlerini yavaşlattığından yakınır.
DR3 katılımcısı, üniversite radyosu olarak karşı karşıya kaldıkları en önemli yönetimsel
sorunun, kamu kurumlarında işlerin ağır yürümesi olduğunu ifade ederek bürokrasiden yakınır.
Katılımcı, kamu kurumlarındaki idari yapılanmanın hantallığından dem vurarak, “Özel bir radyo
olsanız bir iki uyarıdan sonra bakarsınız verim alamadığınız personeli çıkartmak gibi bir
şansınız olabilir. Ama burada çok fazla görev değişikliği yapmak, … yeni yapılanmaya gitmek,
radikal dönüşümler yapmak çok kolay değil. Ama biraz daha ilgili hevesli kişileri bulup onlarla
çalışarak bazı sorunları aşmaya çalışıyoruz; temel mesele isteksizlik… mesela web sitesi
kurma aslında çok zor bir şey değil, üniversite imkanlarıyla yapılabilecek bir şey ama insanlar
diyor ki ne gerek var. Yani o şeyleri ikna etmek insanları… yeni programlar üretmek … biraz
olgunlaşması gerekiyor” sözlerini dile getirir.
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DR4 katılımcısı, radyonun idari bakımdan faaliyetlerini yürütmeye çalışırken yaşadıkları en
büyük sorunun kaynak sıkıntısı olduğunu dile getirir. Katılımcı, “Radyoda herhangi bir teknik
malzemeye ihtiyaç duyulduğunda günler hatta aylar boyunca prosedürün işlemesini beklemek
gerekebiliyor. Ayrıca birimde teknik servis desteği sağlayacak bir teknisyen veya uzman
bulunmaması da işleyişi teknik boyutta çözülemeyen bir problem ile birlikte aksatabilmektedir.”
ifadeleriyle hem teknik hem de insan kaynağına dayalı kaynak sıkıntısının işlerini aksattığını
belirtir.
DR5 katılımcısı, geçmişte özel radyo ve televizyonlarda çalıştığını ve sorumlusu olduğu
üniversite radyosunun karasal yayın yaptığı dönemde bu birikimini radyoya aktarma
konusunda büyük bir motivasyonla çalıştığını, radyoyu üniversite radyoları arasında nitelikli bir
konuma getirme konusunda çaba harcadıklarını belirtmiştir. Ancak karasal yayının sona
ermesi ve üst yönetimce radyoya verilen desteğin de azalmasıyla birlikte, bugün geçmişte
hayal etmedikleri bir durumda yayınlarını sürdürdüklerini söyler. Katılımcı, radyolarında
yalnızca müzik yayını yaptıklarını hatırlatarak, üst yönetimden yayınlarına herhangi bir
müdahalenin olmadığını, aksine yönetimin gerektiğinde müzik arşivlerini güçlendirmek için
imkân sağladığını dile getirir. Katılımcı, karasal yayın yaptıkları dönemde, programlarının
bugüne kıyasla daha fazla üst yönetimin gözetiminde olduğunu şu sözlerle anlatır:
“Bir öğrenciyi koyuyorsunuz oraya, ses eğitimi veriyorsunuz falan ama yanlış bir şey
söyleyebilir… siyasi bir konuşma yapabilir, o konuşma …siyasi olarak bir yerlere gidebilir.
Sonra bunun karşılığı yönetimde nasıl olur gibi bizim endişelerimiz oldu. Bir defa seçim
yaklaşırken öğrenci arkadaşlarımızdan bir tanesi … bir müzik çaldı ki o parça da bir partinin
seçim müziğiymiş. İşte onda bize bir telefon geldi yönetimden. … Dediler … seçim yaklaşıyor.
Böyle bir şey çalarsanız sanki biz yönetim olarak o partiyi destekliyormuşuz, tarafmışız gibi bir
algı yaratırlar. Doğru dedik. Ama bizim haberimiz bile yok, o müziğin o partinin seçim müziği
olduğundan. Öyle şeylere dikkat ettik. Ama onun dışında öyle herhangi bir şey... programı
yapmayın şöyle konuşun işte şu şairin belgeselini yapmayın gibi hiçbir zaman bize [müdahale]
olmadı.”
Katılımcı, bu tür risklere karşı halihazırda içerik üretmeden yalnızca müzik yayını yapmalarını
bir avantaj olarak nitelendirir. İçerik üretmedikleri için idari ve yönetimsel olarak da herhangi
bir zorluk ya da sorunla karşılaşmadıklarını söyler. Üniversite radyolarının olası yönetimsel
potansiyelini ve zorluklarını şu sözlerle dile getirir:
“Özel radyoda program … [yaptığınızda] …sonuçta kısıtlısınız. Başınızda başka bir patron var.
Yeterince özgür olamıyorsunuz… Üniversite radyoları bu anlamda daha özgür. Çünkü elinizin
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altında her şey var. … bir Nazım Hikmet’le ilgili veya atıyorum Ataol Behramoğlu’yla ilgili veya
işte Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili bir program yapmak istiyorsunuz, Türk dili edebiyatı [bölümü]
var. … derya, gidiyorsunuz, açılıyorlar önünüze. İstediğiniz programı yapabilirsiniz yani…
Konservatuar [varsa] … bilimsel olarak müziğe çok rahat ulaşılabilir mesela. O yüzden
üniversite radyolarını yönetmek o anlamda zor değil ama şurada bir şerh koymam lazım. İşte
2005-2006’dan beri biz içerik üretmiyoruz. Programlı yayın üretmiyoruz. O dönemden beri
programlı yayın üreten üniversiteler yönetimleri ile nasıl sıkıntılar yaşadılar, biz üretseydik bir
sıkıntı yaşar mıydık onu bilmiyorum açıkçası.”
DR5 katılımcısı tüm bunların yanı sıra, üniversite içinde kendisine verilen farklı görevler
nedeniyle iş yükünün arttığını, radyonun rutin işlerini ancak öğrencilerin yardımıyla devam
ettirebildiğini ifade eder.
DR6 katılımcısı, radyonun tek sorumlusu olarak, şehirde yayıncılık sektöründe tecrübesi olan
kişileri bulmanın zorluğundan yakınarak, teknolojinin getirdiği uzaktan çalışma imkanlarıyla bu
sorunun yarattığı etkiyi en aza indirebildiklerini, böylece idari bakımdan yayınlarını ve genel
işleyişlerini doğrudan olumsuz etkileyebilecek bir sorun yaşamadıklarını ifade eder.
DR8 katılımcıları, radyonun idari süreciyle ilgili görünen en önemli sorunun bu alanda
uzmanlaşabilecek ve görevi devralabilecek öğrencilerin yetişmiyor olmasını ve kendi
emeklilikleri sonrasında radyonun yönetim sürecinde büyük aksaklıkların yaşanabileceği
olasılığı olduğunu söyler. Katılımcılar, radyo yayıncılığına olan ilginin yetersizliğinden yakınır.
DR8 katılımcısı, söz ağırlıklı program yayınladıkları dönemlerde üst yönetimden müdahale ve
eleştiriyle karşılaştıklarını, bu durumun hem kendilerinde hem de öğrencilerde motivasyon
düşüklüğüne sebep olması dolayısıyla söz programlarından tamamen vazgeçtiklerini
belirtmiştir.
DR9 katılımcısı, radyonun iç işlerine üst yönetimden müdahale gerçekleştiğini, bu
müdahalenin sadece üst yönetimden değil zaman zaman dinleyen pek çok kişiden gelebildiğini
de söylemektedir. Katılımcı, müdahale sürecini şu örneklerle açıklar:
“İşte çaldığımız şeyler. Şimdi bizim normalde ilk kurulduğumuz günden beri ilk yönetimimizle
beraber üç tane [kuralımız] vardı, … din, siyaset ve arabesk kesinlikle radyoda yok. … Mesela
bir telefon alıyoruz diyor ki bu şarkıyı listemizden çıkaralım biz çalmayalım. Ama çok popüler
bir şarkı yılların şarkısı 90’ların çok popüler. Böyle, biraz erotik geliyor diyor, çalmayalım…
Hayır diyemiyorsunuz. … Mesela bir gün … öğrencinin biri bir konuyla alakalı dedi ki bence
noterler çok gereksiz ve fazla para kazanıyorlar. Eyvah dedik. Yani 15 saniye falan geçti çat
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telefon ... Merhaba ben … bilmem kaçıncı noter. O yayındaki arkadaş biraz daha dikkatli
olsun… İşte çok vahşice geliyor.”
DR9 katılımcısı, bulundukları bölgedeki polis karakolunun da yayınlarını takip ettiklerini,
özellikle haber içeriklerinin polisler tarafından takip edildiğine, gelen bir telefonla şahit
olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcı, üniversite üst yönetimin zaman zaman
radyonun sosyal medya paylaşımlarına da müdahale edebildiğine yönelik örnekler
vermektedir. Katılımcı, üst yönetimin radyoya gerektiği zamanlarda yeterince önem
vermemesinden, yönetimin radyoda yapılan başarılı işleri yeterince görmeyip, radyo
çalışanlarını motive edici yaklaşımda bulunmamasından yakınır.
DR10 katılımcısı, üniversite radyosunu idare etmenin kendisi için zorluklarının bulunmadığını,
kendisinin öğrencilerle üst yönetim arasında bir köprü olduğunu ve her iki tarafla ilgili de
herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtir. Üst yönetimin radyoyu maddi ve manevi her zaman
desteklediğini, öğrencilerin ise işlerini her zaman titizlikle yaptıklarını ekler. Katılımcı, radyonun
iç işlerine üst yönetimden herhangi bir müdahale olmadığını, öneri niteliğindeki teklifleri özgür
biçimde reddedebildiklerini, bu bakımdan radyonun özerk bir alana sahip olduğunu ifade eder.
Katılımcı, kendisinin de öğrencilerin çaldıkları parçalara müdahale etmediğini ve onların bu
anlamda özgür bir ortama sahip olduğunu, programcıların da radyoda yalnızca müzik listelerini
çaldıklarını ve politik içeriklerden uzak yayın yaptıklarını hatırlatır. DR10 katılımcısı, köklü bir
üniversite radyosu olmalarına da vurgu yaparak özellikle Türkiye tarihindeki tüm ihtilal
dönemlerinde radyonun yayınının durdurulduğunu hatırlatır.
DR11 katılımcısı, üst yönetimin radyonun iç işlerine müdahale etmediğini, yayın politikalarıyla
ilgili yönetimin tek uyarısının ‘radyoda politik konulara girilmemesi’ olduğunu dile getirir.
Katılımcı, iletişim fakültesi mezunu ve sektörde çalışmış olduğundan yönetimin kendisine
güvendiğini ve radyo ile ilgili tüm yetkinin kendisinde olduğunu ekler. Bununla birlikte katılımcı,
üniversite radyosunu işletirken yaşadığı en önemli sorunun, öğrencilerin ve akademik
personelin radyoya olan ilgisizliği olduğunu, bunun da en önemli nedeninin karasal yayının
olmaması nedeniyle kimse tarafından dinlenmeme kaygısının olduğunu ifade eder. Katılımcı,
işi öğrenen öğrencilerin kısa sürede mezun olup radyodan ayrılmasının da yine işlerin
sürekliliği açısından olumsuzluğa neden olduğunu hatırlatır.
DR12 katılımcısı, üniversite radyosunu işletirken bir sorunla karşılaşmadıklarını, istekli
öğrencilerle çalıştıkları sürece işlerin yolunda ilerlediğini ifade eder. Katılımcı, “öğrencilere
istemediği görevleri vermiyoruz, bu nedenle de negatif dönüş olmuyor” diyerek öğrenci ile
uyum içinde çalışmanın önemine vurgu yapar.
101

DR13 katılımcısı, yayıncılık konusundaki eksikliklerinin nedenini teknik, donanımsal
yetersizliklerinin yanı sıra işi tamamen öğrenci ile yürütmek zorunda kalmaları ve radyo ile
profesyonel anlamda ilgilenebilecek vakitlerinin olmamalarına dayandırmaktadır. Katılımcı,
“dürüst konuşmak gerekirse yayıncılık konusu hiç anladığımız bir konu değil… tamamen bir
radyo anlayışından çok amatör anlayışla gidiyor” sözleriyle radyolarının meslek yüksek
okulunun bir uygulama alanı olduğunu, yayıncılık konusunda çok yetkin olmadıklarını vurgular.
Katılımcı, kendilerinin elektrik-elektronik alanında bilgi sahibi olduklarını; ancak yayıncılık
konusunda hiçbir eğitimlerinin ya da tecrübelerinin olmadığını söyler. Radyodan sorumlu
olmalarına karşın, diğer alanlardaki ders ve idari yüklerinin radyo ile ilgilenme konusunda
kendilerine fazla zaman bırakmadığını da ekler.
DR14 katılımcısına göre, radyonun idari ve yönetimsel sorunlarının başında, tüm öğrencilerin
‘gönüllü’ olarak radyoda görev alması ve kısmi statüde çalışan öğrencinin bulunmaması
gelmektedir. Katılımcı, gönüllülük esasında öğrencilere bir yere kadar iş verebildiklerini
belirtirken, öğrencilerin ‘istikrarsız’ biçimde radyodaki görevlerini yerine getirdiklerini söyler.
Yalnızca web radyosunun öğrencileri yeterince motive etmediğini ve bu anlamda, karasal
yayının gerekliliğine dikkat çeker. Radyonun ve dolayısıyla fakültenin hem üniversitenin ana
kampüsünden hem de şehir merkezinden uzak olmasının da idari olarak kendilerini zorladığını,
yapmak istediklerini planladıkları biçimde uygulayamadıklarını dile getirir. Katılımcı, üst
yönetimden radyonun iç işlerine bir müdahale olmadığını; ancak sıklıkla taleplerin gelebildiğini
söylemekte ve bu süreci şöyle anlatmaktadır:
“Genellikle ben özerkim. Yönetimden talepler geliyor ama ben yapılabilecek taleplerse... çünkü
herkes bir şeyler istiyor. Olabilir mi diye düşünmüyorlar. İstenen şeylere ben bakıyorum.
Duruma göre, olur ya da olmaz, kendi akıl süzgecimden geçirip yapıyorum, yapmıyorum ya da
yaptım deyip yapmıyorum… Genellikle ben yürütüyorum süreci. Olabilir mi diye bakıyorum.
Çok da öneri gelmiyor ama bazen işte yukarıdan yayınlara karışmak isteyen hocalar oluyor
ama bir şekilde ben onları engelliyorum.”
DR15 katılımcısı, üst yönetimden radyonun iç işlerine zaman zaman müdahale olabildiğini şu
sözlerle açıklar:
“Yani ister istemez oluyor müdahale. Ya da fikir beyanları. Programda şöyle bir şarkı çalındı
bu olmasa iyiydi gibi yorumlar alabiliyoruz. Genelde biz sert bir şey uygulamamamıza rağmen
kaçaklar oluyor. Özellikle şarkı sözleri olarak üniversite öğrencisini etkilemeyecek, kötüye
teşvik etmeyecek söz içeriklerine dikkat ediyoruz. Nadiren de olsa bu tip telkinler oluyor…
Haricinde … şöyle bir teknolojiye ihtiyaç var, mümkünse yerine getiriliyor. Yönetim mesela
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iktisat kökenli yöneticiler şu an yönetimde olanlar. Ekonomi programı... Şu arkadaşların
ekonomi programı talebi var, ekonomi programı yapsak gibi istişareler oluyor. Ya da hastaneye
yönelik bu dönemde sağlık programları var mı diye soruyorlar. Yoksa ona göre planlama
yapıyoruz gibi.”
Ayrıca DR15 katılımcısı, bir üniversite radyosunu işletmenin zorluklarından söz ederken
aşağıdaki konuları vurgulamıştır:
“Öğrencilerin yetersiz tecrübeye sahip olmaları nedeniyle sürekli bir denetim ve kontrol
zorunluluğunun olması, radyoda çalınacak müzikler konusunda belli bir kaliteyi tutturma
arzusu nedeniyle arşivin güncel tutulması gerekliliği ve kısıtlı personelle karasal yayının ortaya
çıkardığı teknik sorunlarla mücadele etme zorunluluğu”
DR16 katılımcısı, radyonun iç işlerine üst yönetimden herhangi bir müdahale olmadığını;
ancak özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ülkenin içerisinde bulunduğu
hassas durum ve güvenlik gerekçeleriyle bazı uygulamalarını değiştirmek durumunda
kaldıklarını ifade eder. Katılımcı, bu süreç sonrasında yaşananları şöyle anlatır:
“… o süreçte … etkinlikler yapıyorduk mesela yavaş yavaş o etkinlikler çıktı [iptal oldu]. Zaten
ülkenin durumunda sıkıntılar varken … parti yapamazsın mesela. Öncesinde bahar şenlikleri
partileri yapılıyordu, dönem açılışları yapıyorduk şimdi biraz daha dingin bir dönemdeyiz. Yani
o anlamda mesela bir etkilenme tabi ki oluyor. Yönetsel olarak bize şunu yapmayın gibi bir şey
şimdiye kadar gelmedi. Çünkü zaten hem verilen eğitimlerde, çocukları yetiştirirken, mikrofon
teslim edeceğimizin bilincinde olarak gittik… Şunu yapmayın ya da yapın gibi bir şey olmadı.
Ama konuk bildirimlerimizi yapıyoruz mesela. O da neden? Üniversite içerisinde birimin,
birimlerin haberleşmesi anlamında bu çok önemli. Basın ve halkla ilişkilere bağlandığımız
andan itibaren… Çünkü orada mesela bir konuk geliyor bize yönlendiriliyor. Bize gelen konuğu
oraya bildirdiğimizde onlar haber yapıyorlar.”
DR16 katılımcısı, bir üniversite radyosunu işletmenin en büyük zorluklarından birinin yetişmiş
öğrencilerin mezun olması sonucunda her iki yılda bir kadronun yenilenme ihtiyacının doğması
olduğunu dile getirir. Bunun yanı sıra son yıllarda idari olarak da sıklıkla görev değişimlerinin
gerçekleştiğini ve bu durumun da radyonun genel işleyişine olumsuz yansıyabildiğini söyler.
Radyonun taleplerinin bürokratik süreçlere takılması ve ihtiyacın karşılanmasındaki
gecikmenin de yine radyodaki yönetimsel süreçlerde olumsuzluğa neden olduğunu vurgular.
DR18 katılımcısı, üst yönetimin radyonun iç işlerine her iki yönetim bünyesinde de müdahale
edildiğini, iletişim fakültesinde bu durumun daha fazla yaşandığını dile getirir. Katılımcı,
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radyonun mevcut merkezi durumunda da üst yönetim tarafından zaman zaman tenkit
edildiklerini; ancak kendi yayıncılık tecrübeleriyle bu durumu aşabildiklerini ifade eder.
Katılımcı, bir üniversite radyosunu yönetirken yaşadıkları sorunu, uzayan bürokratik süreçlerle
ilişkilendirerek açıklar. Yayıncılık alanının teknolojik alt yapı olarak çok dinamik bir yapıya sahip
olması gerekliliğinden yola çıkarak, taleplerinin geç yerine getirilmesinin işlerini yavaşlattığını
söyler. Bununla birlikte, işi bilen tecrübeli kadrolu personelle çalışabilme konusunda da sorun
yaşayabildiklerini, böyle bir personel bulmakta da bu personeli işe alma konusunda da
zorlandıklarını ifade eder. Katılımcı, fakültenin başka bir binaya taşınması ve idari olarak
radyonun fakülteden ayrılmasıyla birlikte öğrencilerin radyoya olan ilgilerinin azaldığını da dile
getirir.
DR19 katılımcısı, bir üniversite radyosunu idare etmenin pek çok zorluğu olduğundan söz eder.
Bu zorlukları; sorumlunun diğer iş yüklerinin fazlalığı nedeniyle radyo ile yeterince
ilgilenememesi, radyoda teknik bir personelin çalışmaması nedeniyle teknik sorunların yayın
sürecini aksatması, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi sonucunda buna ayak uydurabilecek bir
yapıdan uzak olunması gibi gerekçelerle ifade eder. Katılımcı, küçük ölçekli bir radyo oldukları
için, radyonun iç işlerine üst yönetim tarafından müdahale edilmediğini söyler.
DR20 katılımcısı, radyonun, üniversitenin dönemsel olarak değişen yönetim sürecinden
etkilendiğini, radyonun akıbetinin rektörlerin yayıncılığa bakış açısıyla biçimlendiğini ve bu
nedenle bu süreçlerden radyoya yansıyan olumsuzluklar ve kayıplarla çıkabildiklerini ifade
eder. Katılımcı, tam da bu nedenden dolayı, yayın frekansının elden çıkarılması sonucunda
karasal yayın olanaklarını kaybettiklerini, yalnızca web üzerinden yayın yapmaya
başladıklarını ve bu süreçten sonra radyonun yayıncılık pratiklerinde düşüş başladığını söyler.
Katılımcı, sahip oldukları frekansı kaybetme sürecinin üzerine, üniversitelerin bölünme
sürecinden kendi üniversitelerinin de etkilendiğini, bölünme sonrası başka bir binaya taşınmak
zorunda kaldıklarını ve yeni stüdyoların kurulum sürecinin uzaması nedeniyle yayına
başlayamadıklarını söyler. Taşınma süreci nedeniyle bir buçuk yıldır yayın yapamadıklarını
dile getirir.
DR20 katılımcısı, üst yönetimlerin radyonun iç işlerine müdahil olma sürecinden olumsuz
etkilendiklerini şu sözlerle ifade eder:
“Bizim üniversite radyoları olarak en büyük sıkıntımız, yönetimler değiştikçe… içeriğinize
müdahale olması… yayıncılık ikide bir müdahaleyi gerektiren bir durum değil… Bunu
anlatamadığımız dönemlerle çok nadiren de olsa karşılaşıyoruz.”
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Katılımcı, bu süreçte yaşadığı bir diğer örneği şöyle anlatır:
“Şimdi mesela eskilerden bir …mız benim akışımı bozarak dedi ki ‘konferansı canlı
yayınlayalım’ Nasıl yani dedim. Bayağı dedi, konferansı canlı yayınlayalım. Dehşete
kapılmıştım. Benim akışım var. O saatte programım var. Dinleyici kitlem oluşmuş. Ben nasıl
kesip konferansı canlı verebilirim? O konferansın duyurusunu yaparsınız, gelen dinler. Bunu
anlatamıyorsunuz. Dolayısıyla her an benim içeriğime karışılabilir. İkincisi, elemanlar rahat
değiştirilebilir… Bir dekan, rektör, bölüm başkanı değiştiği zaman bir bakıyorsunuz sizin
yaptığınız her şey bozulmaya mahkûm. Bozuluyor sonra tekrar göreve getiriliyorsunuz hadi
baştan yap. Devamlılık esastır ama bunu kıramıyorsunuz.”
DR20 katılımcısı, yeni stüdyoların kurulma sürecinin uzaması, üniversitenin ve dolayısıyla
radyonun isminin değişmesi nedeniyle yeni kurumsal kimlik çalışmaları ve teknik
imkansızlıkların kendilerini başka çözüm yolları aramaya ittiğini dile getirirken, bu süreçte neler
yaptıklarını şöyle anlatır:
“Aslında biz bu kriz durumunda krizle nasıl baş edilir, öğrencilerimiz öğrendi… Radyo olmadan
da biz nasıl eğitim veririz, gerçekten bunu yaşadı benim dördüncü sınıf öğrencilerim. Bunu da
bir çıkarım olarak düşünebiliriz yani faydalı oldu onlar için. Çünkü onlar akıl etti. Arabada
seslendirelim, şununla alalım, şunun cep telefonuyla alalım. Yani hakikaten tırnaklarıyla
kazıya kazıya… İki yıldır TRT’den ödül alıyoruz. Kimi zaman para topladılar aralarında, bizler
destek olmaya çalıştık. Dışarıdan parayla stüdyo kiraladık, … seslendirmesini yaptık. Bu arada
cıngıllarımızı yaptık ki bir yayın [başlarsa] cıngıllarımızı da aradan çıkaralım ki elimizde yeni
cıngıllar olsun diye… Bizim adımız da [değişti].”
DR21 katılımcısı, radyonun geçmişte yerel siyasetin çok fazla içinde olmasından dolayı taraflı
bir duruşu olduğunu ve bu sebeple radyonun iç işlerine çok fazla müdahale gerçekleştiğini;
ancak son yıllarda bu durumun sona ermesi ile birlikte radyonun daha özerk bir alana sahip
olduğunu dile getirir. Katılımcı, bu yeni süreçte önem verdikleri unsurları şöyle ifade eder:
“Hiçbir tarafa ötekileştirmeden, haber dilimizi en doğru ve en saygılı biçime çekmeye
çalışıyoruz. … programcılarıma söylediğim şey şu; yayında yapmamaları gereken tek şey
siyaset. Siyasete asla, lütfen girmeyin diyorum. Çünkü bizim yaptığımız iş, aslında medya
siyaset alanında olsa da bizim bilimsel programlarımız ve müzik programlarımız siyaset üstü
programlar. Dolayısıyla biz siyasetin içinde olması gereken insanlar değiliz. Biz sadece
yaptığımız işi doğru yapmaya çalışan insanlarız.”
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DR21 katılımcısı, bir üniversite radyosunu işletirken yaşadığı en önemli sorunların bulundukları
şehrin İstanbul’dan uzak olması ve ödenek yetersizliği nedeniyle yapmak istedikleri etkinlikleri
yapamamak, öğrencilerin sıklıkla birbirine benzer formatlarda müzik programı yapmak
istemeleri olduğunu dile getirir.
DR22 katılımcısı, üniversitenin üst yönetiminin radyonun iç işlerine doğrudan bir
müdahalesinin olmadığını; ancak özellikle büyük toplumsal olaylarda radyonun yayın
politikasının rektörlüğün etkisi altında değişebildiğini hatırlatır. Katılımcı, mevcut radyo
yönetiminde bölümün değil, dekanlığın etkin olduğunu ve bölümün yalnızca önerileriyle sürece
dâhil olduğunu söyler. Katılımcı, bir üniversite radyosunu işletirken yaşadıkları en önemli
yönetimsel sorunu ‘yayın politikasının yönetimle beraber değişime uğraması ve bu nedenle
kurumsal bir düzenin yeterince oluşturulamaması’ olarak tarif eder. Bununla birlikte, ‘yönetimin
radyonun tüm ihtiyaçları için gerekli maddi kaynağı rektörlük politikaları yüzünden
sağlayamadığını

söylerken,

bu

sorunun

ancak

kişisel

ilişkilerle

çözülebilmesini’

kurumsallaşmanın önünde engel olarak görmektedir. Katılımcı, yönetimsel açıdan yaşadıkları
diğer sorunları; ‘personel yetersizliğine rağmen 24 saat tutarlılığı olan bir içerik ortaya koyma
zorunluluğu, eskiyen cihaz ve donanımları yenisiyle değiştirmek yerine tamir etme zorunluluğu,
öğrencilerin yeni medyaya olan ilgisi nedeniyle radyodan uzaklaşmaları, bir kamu kurumunu
(üniversite) temsil eden sesin ağırlıklı olarak deneyimsiz öğrencilerden oluşması ve bunun
ortaya çıkardığı kurumsal kimliğin yapısındaki tutarsızlıklar, üniversite yönetimi tarafından
sahip olunan kitle iletişim gücünün yeterince değerlendirilmemesi ve bunun dolayımında her
türlü kaynağın yeterince sunulmaması’ olarak açıklar.
DR23 katılımcısı, geçmişte zaman zaman üst yönetim tarafından radyonun iç işlerine
müdahalelerin gerçekleştiğini, bu durumu en aza indirebilmek adına apolitik bir tavır
benimsediklerini belirtir. Katılımcı, apolitik bir kurum radyosu olduklarını, önceliklerinin eğitim
ve öğrenciler olduğunu söyleyerek süreci yönettiklerini söyler. Radyo ve televizyon gibi bazı
birimlerin bazı yöneticilerce birer güç merkezi olarak görüldüğünü ve bu bakış açısının neden
olduğu uygulamaların radyoya maddi ve manevi zarar verebildiğini dile getirir. Katılımcı, nitelikli
iş gücünün yetersizliği, teknisyen yokluğu, öğrenciye dayalı yapının sürekli değişme
zorunluluğu, bürokratik süreçlerin işleri yavaşlatması ve radyonun özerk bir bütçesinin olmayışı
gibi sorunları bir üniversite radyosunu işletmenin en önemli zorlukları arasında sayar.
DR24 katılımcısı, bir üniversite radyosu olmasının yanı sıra ticari bir yerel radyoyu işletmenin
en büyük güçlüğünün zaten dar olan reklam pastasından pay almak ve düzenli gelir elde
edememek olduğunu belirtir. Katılımcı, “gelir ve gider dengesizliği inanılmaz boyutta, sabit
giderler oldukça fazla…” diyerek yerel boyutta yayın yapan bir radyonun reklam ve sponsorluk
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geliri elde etmesinin zorluklarına vurgu yapar. Katılımcı, bu konuda yaşadıkları zorlukları ve
üniversitenin desteğini şöyle anlatır:
“… bir vericinin elektriği, cihaz bakımları, telif ücretleri, vergiler, RTÜK ödemeleri çok ciddi
zorluklar çıkarabiliyor. Bunlar her ay ödenmesi gereken giderler. Biz burada hem radyo
binasında kiracıyız hem de vericinin bulunduğu yerde kiracıyız. Şirket olarak göründüğümüz
için kullandığımız yere bir ödeme yapmak ve bunu göstermek zorundayız. O anlamda …
dışarıdan biri baksa üniversite bunları hiç umursamamış gibi görünür ama bizim üniversitemiz
bu konuda takdir ettiğimiz bir şey… Bazen çok zorlansak da. Her şeyimiz yasal. Herhangi bir
ucundan köşesinden kenarından dolandığımız bir şey yok. Üniversitenin 25 yıldır bu işle
ilgilenen yöneticileri… Üniversite ile bağımız yok ama bu demek değil ki bize destek
olunmuyor. Tabi ki de destek olunuyor. Bize her konuda destek olur [üniversite]. Her şey bizde
kuralına uygun şekilde işler.”
DR24 katılımcısı, verdiği desteğe karşın üniversite yönetiminden radyoya hiçbir müdahalenin
gerçekleşmediğini belirtirken, üniversiteden bağımsız bir işleyişe sahip olduklarını şu sözlerle
vurgular:
“Hatta şunu da ekleyebiliriz. Örneğin, üniversitede bir hocamız ben program yapacağım,
yapmak istiyorum deyip geldiği takdirde bile yayın kurulunda değerlendirmeye alırız. Uygunsa
eğer. Ben cuma şu saatte program yapmak istiyorum diye gelebilir. Ama uygunluğunu
değerlendirip olumlu olumsuz dönüş yapıyoruz.”
DR24 katılımcısı, yayınların ağırlıklı olarak gönüllü öğrencilere dayalı sürdürülmesinin ve bu
öğrencilerin mezun olup kendi mesleklerinde kariyerlerine devam etmeleri sonucunda
radyonun yetişmiş insan kaynağını kaybetmesinin kendileri için idari zorluğa sebep olabildiğini
dile getirir. Bazen başta radyoya çok ilgi gösteren ve tüm yayıncılık eğitim sürecinden başarıyla
geçen bir öğrenci, derslerini gerekçe göstererek radyoyu bırakabilmekte ve bu da sürekliliği
olumsuz etkileyebilmektedir. Katılımcı, tüm bu sorunlara karşın, uzun yıllar içinde
oluşturdukları standartlar sayesinde işlerinin büyük ölçüde aksamadığını özellikle hatırlatır.
DR25 katılımcısı, üniversite radyosunu işletirken yaşadıkları tüm sorunların temelinde bütçe
yetersizliği olduğunu vurgular. Katılımcıya göre, ihtiyaç duyulan personelin istihdam
edilememesi, yeterli sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılamaması ve öğrencilerin radyoya
olan ilgisizliği bu konudaki en önemli sorunlardır. Katılımcı, öğrencilerin radyoya olan ilgisizliği
nedeniyle bölümde bulunan tek bir radyo dersini dahi seçmeli yapmak zorunda kaldıklarından
yakınmakta, yalnızca gönüllülük esasıyla radyoda yeterince üretim yapmanın zor olduğundan
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söz etmektedir. Üniversite yönetimince radyonun iç işleyişine hiçbir müdahalenin olmadığını,
radyo yönetiminin güven unsuru çerçevesinde tamamen fakülteye bırakıldığını söyler.
VR2 katılımcısı, bir üniversite radyosunu işletmenin en büyük zorluğunun, özellikle bir web
radyosu olmanın getirdiği kısıtlılığın öğrencilerin motivasyonunu sağlamada iniş çıkışlara
neden olduğunu ifade etmekte ve bu durumun diğer nedenlerini şöyle anlatmaktadır:
“Reklam almıyor ve para kazanmıyor olmak reyting kaygısının olmayışını getiriyor. Bu kaygının
olmaması da hem öğrencilerde hem yöneticilerde zaten kaç kişiyi dinleyecek ki radyoyu
anlayışı getiriyor. Motivasyon ile ilgili sorun olabiliyor. Herkeste aynı motivasyon olacak diye
bir şey de yok. Bizde de öğrencilerde de bir motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor. Zaman
zaman neden yapıyoruz ki oluyor. Sonrasında kendi kendine faydası olduğunu düşündüğü
zaman tekrar canlanıyor. Dönemsel olarak inişleri çıkışları oluyor. En zoru da öğrencilerin
motivasyonunu sürekli yukarıda tutmak. Yoksa iki hafta gelir üçüncü hafta gelmez öğrenci”.
Üst yönetimden herhangi bir olumsuz müdahale ile karşılaşmadıklarını dile getiren VR3
katılımcısı, yönetimin en önemli hassasiyetinin radyoda siyasetin konuşulmaması ve argo
üslubun kullanılmaması gerektiği yönünde olduğunu belirtir. Katılımcı, radyo ekibi olarak siyasi
konuların konuşulmaması konusundaki uyarıya karşı bir sorun yaşamadıklarını; ancak
öğrencilerin kendilerini yayında fazla rahat hissetmeleri neticesinde küfürlü ve argo içerikli
sözlerin zaman zaman yayında yer alabildiğini ifade eder. Katılımcı, yönetimsel olarak
yaşadıkları en önemli sorunun, öğrencilerin programlarını düzenli olarak yapmaması, bu
sebeple yayın akışlarının disiplinli biçimde akmaması olduğunu söyler. Bu soruna karşı dönem
içinde müdahale etmediklerini, tek yaptırımlarının bir sonraki dönemde o programcıya yayın
hakkı tanımamak olduğunu ifade eder.
VR4 katılımcısı, radyonun genel işleyişine üst yönetimden doğrudan bir müdahalenin
olmadığını söylemekte; fakat yönetimin radyo ile ilgili sürekli bir yenilik beklentisinin olması ve
bu beklentinin tam olarak ne olduğunun da muğlak oluşunun, kendi yönetim süreçleri üzerinde
olumsuz bir baskı yarattığını eklemektedir. Katılımcı, öğrenci uygulama stüdyosu olarak
radyonun oldukça işlevsel olduğunu; ancak radyonun yalnızca bir web radyosu olması
nedeniyle üst yönetimin talebi doğrultusunda üniversitenin kurumsal bir tanıtım aracı olarak
etkisinin düşük olduğunu ifade eder. Yönetimin; radyoyu yalnızca bir öğrenci uygulama
laboratuvarı olarak değil, üniversitenin kurumsal yönünü güçlendirmesi gereken önemli bir
tanıtım aracı olarak konumlandırma çabası içinde olduğunu vurgular. Bununla birlikte katılımcı,
radyonun idari yapılanmasıyla ilgili üst yönetimin sıklıkla yeni bir tasarrufa gitmeyi planladığını
söylerken, bu nedenle radyonun işleyişiyle ilgili sabit bir durumun oluşmasının güçleştiğine
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yönelik mesaj verir. VR4 katılımcısı, üniversite radyosunun faaliyetlerini yürütürken yaşadıkları
en önemli sorunun motivasyon eksikliği olduğunu vurgular. Öğrencilerin radyoya gönüllü
olarak hizmet etmek konusundaki genel istikrarsızlığı ve üst yönetimin talepleri karşılamadaki
çekinceleri, yönetimsel olarak kendilerinin de motivasyonunu düşürdüğünü söyler. Bununla
birlikte, meslek yüksek okulu öğrencilerinin eğitim sürelerinin iki yıl olması ve bu öğrencilerin
radyoyu öğrendikten kısa süre sonra mezun olmaları, radyonun istikrarlı çalışması önünde
önemli bir engeldir.
VR5 katılımcısı, radyonun, iletişim fakültesi öğrencilerinin bir eğitim stüdyosu olması ve bir
öğrenci kulübü olarak tüm üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesine yardımcı olması amacıyla
kurulduğunu; ancak gelinen noktada, radyonun fakülte ile bir bağının olmadığını, yönetim
tarafından yıllarca radyo ile ilgilenilmediğini söyler. Katılımcı, kurulduğu günden beri teknik
olarak radyodan yayın yapabilme imkanlarının olmasına rağmen radyoya olan ilgisizlik
nedeniyle yayınlarının yıllar süren istikrarsızlığını şöyle anlatır:
“Bu şekilde kurulu bir düzeni vardı ama böyle 3 gün müzik çalıyordu, 3 gün yayın akışı devam
ediyordu ve sonra kapanıyordu… Hem ilgilenen olmadığı için hem de sistem çok farklı,
altyapısı çok farklı. Her gün buraya gelip bir mesai harcamak gerekiyor bunun farkına varmak
için. Ya da her gün sabah geldiğinizde radyoyu dinliyor olmanız lazım. Eksiği, fazlası ne diye.
Bu konuda biraz ilgisizlik olduğu için sekteye uğramış.”
VR5 katılımcısı, üst yönetimin radyodan bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak, bir
müdahalenin de söz konusu olmadığını, radyonun bütünüyle kendilerine teslim edildiğini
söyler. Radyoyu işletmenin zorluklarının temelini, teknik yetersizliklere, istihdam eksikliğine,
planlanan işlerin üst yönetimce yeterince destek görmemesine, öğrencilerin ilgisizliğine ve
hepsinden öte, yönetimin radyo ile ilgili organizasyonu ve yetkilendirmeyi yeterince kararlı ve
doğru biçimde yapamadığına bağlar.
VR6 görüşmecisi, üniversite içinde radyo stüdyolarının bulunduğu bloğun öğrencilerin
erişiminden uzak, âtıl kalmış bir bölge olması dolayısıyla radyonun yeterince etkin olamadığını,
bu sebeple radyoyu kampüsün tam ortasında herkesin görebileceği bir noktaya taşımak
istediklerini belirtmiştir. Görüşmeci, bu taşınma çalışmaları nedeniyle radyo stüdyolarının bir
süredir devre dışı olduğunu, yayınlarında yalnızca çalma listelerinin döndüğünü dile
getirmektedir.
VR6 katılımcısı, radyonun genel işleyişine üst yönetimden herhangi bir müdahale olmadığını,
en baştan önemsenen konunun radyonun genel yayın formatı olduğunu ve bunu da popüler
109

hit müzik olarak seçmeleri nedeniyle radyoya bir müdahalenin söz konusu olamayacağını ifade
eder. Katılımcı, üniversite radyosunu işletirken yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirir:
“Üniversitenin tamamen iç işleyişi ile ilgili bir konu. Birçok hayal kurup etkinlik planlıyorsunuz,
farklı konularda sosyal sorumluluk projeleri hayal ediyorsunuz, konferans, konser gibi, bunların
tamamını ilerletebilmek için mali ve yönetmelik izinleri için [yönetim] yanınızda olmalı. Bu
konuları yapabilecek gücümüz var. Çünkü birçok gönüllü öğrencimiz, stajyer arkadaşımız var,
iletişim fakültesinden, meslek yüksek okulundan birçok hocamız bize destek oluyor... Üretim
konusunda, planlama konusunda sorunumuz yok, yapabilecek gücümüz var. Yönetimsel
konularda mali desteğimiz de var… Tabi geri dönen taleplerimiz de oluyor. Bu da bir gerçek…
Eğer gerçekten inanıyorlarsa bize bir şey katacağına, marka değerine, öğrencimize fayda
sağlayacaksa destek oluyor. Gecikmeler olabiliyor. Bu gecikmeler de zaten bütün işleyiş
anlamında, sadece radyo ile ilgili satın almalar değil de genelinde böyle bir konu olduğu için…
benim bugün yaptığım talep yirmi gün sonra onaylanıyor. Beş tane amirden geçiyor.”
VR7 katılımcısı, bir üniversite radyosunu idare etmenin en önemli zorluğunun amatör
öğrencilerle çalışmak olduğunu vurgulayarak öğrencilerin programcı olma yolunda geçirdikleri
eğitim sürecinin zorluğundan söz eder. Bu zorluğu şöyle tarif eder:
“Zorluk, okuma yazma öğretiyorsun ilkokul birinci sınıftaki öğrenciye, heceden başlayarak.
Hayatında radyoyu bile çok az dinleyen insanı radyocu yapıyorsun, yayıncı yapıyorsun…
radyoculuğu öğretmek lazım. En zor yanı bu, bu işin. Bir de yılmamak lazım…”
VR8 katılımcısı, radyonun ilk kurulduğu yıl, tüm teknik yatırımın yapılmasına rağmen tam
anlamıyla faaliyete geçmediğini, radyonun bir yıl boyunca âtıl kaldığını, bunun nedeninin ise
radyo ile ilgilenebilecek personelin bulunamaması olduğunu ifade eder. Katılımcı, üniversite
radyosunu idare etmenin çok zor olduğunu ve bunun nedenlerini şöyle anlatır:
“Üniversite radyosu işletmek o kadar zor ki. Yani bakıldığında çok kolay gibi gözüküyor.
İnsanlar hep şunu söylüyor; ‘o kadar kolay ki, müzik çalıyorsunuz, geçiyorsunuz’ Ama o iş öyle
değil. Yani bir kere şarkıyı çalması, onun prodüksiyonu… yayıncı bulmanız, kaliteli yayıncı
bulmanız, öğrenci istekli geliyor iki gün sonra gidiyor. Bir daha onu ortada bulamıyorsunuz,
yani açtığınız yayın kalıyor, ona verdiğiniz eğitim kalıyor… Dersler var bir de… alanın başka
bir yükümlülüğü de var. Yani çocuk derse çalışacak, sınavlara girecek. O arta kalan zamanda
da radyo programına her gün gelecek… Öğrenci arkadaşlarımızla ilgili koordinasyonda … bu
ders sıkıntısı oluyor. Çünkü yazın yoklar… Devamlılık yok.”
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VR9 katılımcısına göre, idari ve organizasyonel olarak yaşadıkları sorunların temelinde tüm
öğrencilerin gönüllü olarak radyoda görev alması ve bu öğrencilerin diğer sorumluluklarının
zaman zaman radyonun işlerinin önüne geçebilmesi yatmaktadır. Katılımcı, bu konuda
yaşadıkları sorunu şöyle anlatır:
“Gönüllülük esas alındığı için görevlerin yerine getirilmesi ve sorumluluk konusunda
sürdürülebilirlik sağlanması zor olmaktadır… Öğrencilerin, radyo dışında bağımsız çok fazla
alanda yer almaları görevlerini yerine getirme zorlukları yaşatabiliyor. Ara sınav ve final
dönemlerinde çalışmaların çoğuna ara verilmesi gerekiyor. Bürokratik süreç diğer okullara
göre çok daha kısa sürmesine rağmen yine de zaman alabiliyor.”
Üniversite radyolarının genel işleyişine dair radyo katılımcılarının ağırlıklı olarak öne sürdüğü
en önemli sorun, radyolardaki ‘personel yetersizliği’dir. Katılımcıların önemli bir kısmı bu
sorunu, radyo yayıncılığı işini bilen teknik personelin olmayışı kapsamında değerlendirirken,
pek çok radyo katılımcısı da öğrencilerin çalışmaları karşılığında aylık ücret aldıkları sistem
olan ‘kısmi zamanlı çalışan öğrenci’ kadrosunun yetersiz tahsis edilmesi ya da hiç tahsis
edilmemesi kapsamında değerlendirmiştir. DR2, DR4, DR6, DR8, DR13, DR15, DR18, DR19,
DR22, DR23, DR25, VR5 ve VR8 katılımcıları, ortak görüşle, radyodaki personel yetersizliği
nedeniyle radyonun genel işleyişine yönelik sorunlar yaşayabildiklerini beyan etmiştir.
Radyo katılımcılarının büyük bir çoğunluğunun yakındığı bir diğer sorun, ‘radyoda çalışan
öğrencilerin işlerine yönelik ilgisizliği ve istikrarsızlıkları’dır. DR1, DR8, DR11, DR14, DR22,
DR24, DR25, VR3, VR4, VR8 ve VR9 katılımcıları, öğrencilerin radyo yayıncılığına ya
yeterince ilgi göstermediklerinden ya başta hevesli olup bir süre sonra ilgilerini
kaybetmelerinden ya da dersleri ve farklı ilgi alanları nedeniyle radyoyu ikincil, üçüncül alan
olarak görüp istikrarsız biçimde radyoya zaman ayırmalarından yakınır.
Radyo katılımcılarının, radyonun idaresi söz konusu olduğunda üçüncü sırada şikayetçi
oldukları sorun az ya da çok, dolaylı ya da doğrudan, ‘üst yönetimin radyonun iç işlerine
müdahale etmesi’dir. Bazı katılımcılar ‘geçmişte’ bu sorundan etkilendiklerini belirtirken,
bazıları hâlâ bu sorun nedeniyle işlerinde aksama ya da motivasyon kaybı yaşayabildiklerini
dile getirir. DR1, DR2, DR8, DR9, DR15, DR18, DR20, DR22, DR23 ve VR4 katılımcıları;
dekanlık, rektörlük, genel sekreterlik, müdürlük, üniversite hocaları vd. gibi yönetim
mekanizmaları ya da kişilerin uzmanlık alanları olsun olmasın radyonun iç işlerine müdahale
edebildiklerini dile getirir. Bu müdahaleler çoğunlukla, radyoda yayınlanacak müzikler, şarkılar,
programlar ve çalışacak personel çerçevesinde gerçekleşir.
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Yönetimin radyoya olan ilgisizliği, yönetimle radyo arasındaki iletişim kopukluğu, bürokratik
süreçler ve kaynak yetersizliği katılımcılar tarafından benzer oranda öne sürülen diğer
yönetimsel sorunlardır. DR1, DR2, DR5, DR9, DR22, VR2, VR5 ve VR8 katılımcıları ‘yönetimin
radyoya olan ilgisizliği’nden, ‘yönetimle radyo arasındaki iletişim kopukluğu’ndan yakınırken,
DR3, DR4, DR16, DR18, DR22, DR23, VR6 ve VR9 katılımcıları, ağır ilerleyen bürokratik
süreçler yüzünden ihtiyaçlarının geç karşılanması ya da işlerinin aksamasından yakınır. DR4,
DR13, DR20, DR21, DR22, DR23, DR25 ve VR5 katılımcıları, ‘kaynak yetersizliği’nin idari
olarak kendilerini güç durumda bıraktığını belirtir.
DR1, DR5, DR10, DR11, DR21, DR23 ve VR3 katılımcıları, radyo yayınlarında siyasi
içeriklerden kaçındıklarını, radyo olarak apolitik bir tavır benimsediklerini özellikle vurgular.
DR2, DR13, DR15, DR22 ve VR7 katılımcıları, amatör olan öğrencilerle nitelikli yayın
yapmanın güçlüğünden söz ederken, DR14, DR24, DR25, VR4 ve VR9 katılımcıları üniversite
radyolarındaki çalışma prensibinin gönüllülük esasına dayanıyor olmasının, nitelikli yayıncılık
yapma konusundaki istikrarı bozduğundan yakınır. Yine öğrencilerin işi öğrendikten kısa süre
sonra mezun olmaları ve kadronun sürekli olarak yenilenme zorunluluğu, özellikle DR11,
DR16, DR23, DR24 ve VR4 katılımcıları için radyonun idari ve içerik bakımından
sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuzluklarından biridir.
Karasal yayının olmaması nedeniyle yönetimde, çalışan personelde ve özellikle öğrencilerde
meydana gelen motivasyon düşüklüğü, sıklıkla maruz kalınan idari görev değişiklikleri,
fakültenin ya da radyonun taşınması nedeniyle radyonun merkezden ve ilgili diğer birimlerden
uzaklığı, yalnızca müzik yayını yapıyor olmanın yarattığı motivasyon düşüklüğü, karasal yayın
iptali sonrası yaşanan motivasyon kaybı, radyo için çalışan sorumlu personelin iş yükü
fazlalığı, üniversitelerin bölünmesi sonrası ortaya çıkan idari ve lojistik sorunlar, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası radyoda azalan faaliyetler, etkinlikler ve yayıncılık pratikleri, çeşitli
gerekçelerle canlı yayınların kaldırılması ve bunun yarattığı motivasyon kaybı, akademik
personelin

radyoya

olan

ilgisizliği,

radyonun

ihtiyaçlarının

karşılanmaması,

radyo

programlarında argo konuşmalar ve ticari üniversite radyoları için geçerli olan yerel radyoların
reklam alma potansiyelinin azlığı katılımcılar tarafından üniversite radyolarının işleyişine dair
dile getirilen diğer yönetimsel sorunlardır.
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Şekil 11: Üniversite Radyolarının
Zorluklar/Zorunluluklar (1. Görsel)

İşleyişine
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Dair

Yönetimsel

Yaklaşım

ve

Şekil 12: Üniversite Radyolarının
Zorluklar/Zorunluluklar (2. Görsel)

İşleyişine

Dair

Yönetimsel

Yaklaşım

ve

3.5 Üniversite Radyolarının İş Birliği Olanakları
Katılımcılara, radyo ile bazı paydaşları arasındaki iş birliğine dayalı çalışmaların neler
olduğunu öğrenmeye ve üniversite radyolarının bu konudaki potansiyelini anlamaya yönelik
bazı sorular sorulmuştur.
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3.5.1 Üniversite ve Birimleriyle Olan Eş Güdüm
DR1’in, üniversitenin diğer birimleriyle olan eş güdümlü çalışmaları kapsamında, radyoda,
üniversitenin tüm öğrenci kulüplerinin dâhil olduğu bir program, farklı fakültelerden
akademisyenlerin kendi uzmanlık alanlarında konuşabildikleri bir program ve yine üniversitenin
ödüllerini, başarılarını duyurduğu özel programlar bulunmaktadır. Öğrenci kulüpleriyle olan eş
güdüm, programlara ve etkinliklere olumlu biçimde yansırken akademisyenlerin programlara
davet üzerine katılımı, sürekliliğini koruyamamaktadır. Katılımcı, bu durumu şöyle izah eder:
“…Bu öncesinde şöyle oluyordu. Rektör yardımcımız direkt arayıp diyordu ki geleceksin. O
yüzden gelmeme durumu olmuyordu. Neredeyse düzenli devam ediyordu. Ama şu an o
sorumluluk rektör yardımcımızdan … hocamıza kaldı ve … hocamızda sürekli bir çizelge var.
İşte gelecekler, şu hafta gelecekler diye ama katiyen gelmiyorlar. Öyle bir problem
yaşıyoruz…”
Okul bünyesindeki etkinliklere dâhil olmak konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden DR1
katılımcısı, medya ekibi olmalarına rağmen kültür merkezlerine etkinlikler sırasında
giremediklerini, bu sebeple röportaj dahi yapamadıklarını ifade eder.
DR2 katılımcısı, radyoya üniversitenin idari ve akademik tüm diğer çalışanlarını dâhil etme
çabasında olduklarını, her yayın dönemi başında resmi kanallar aracılığıyla duyuruya
çıktıklarını ve alanında uzman kişileri medya birimlerinde program yapmaları için davet
ettiklerini dile getirir. Bu davetlere karşılık olarak önceleri tarihten edebiyata pek çok konuda
program yapabildiklerini; ancak son yıllarda radyoya olan ilginin azaldığını söyler. Katılımcıya
göre, ilginin azalmasının temel gerekçesi, davet edilen hocaların radyonun dinlenmediğini
düşünmeleridir. Ayrıca, hocaların farklı dallarda uzmanlık gerektiren programlar için moderatör
talep etmeleri ve radyonun bunu sağlayamaması da bir diğer önemli gerekçe olarak
sunulmuştur. DR2 katılımcısı, akademik personelin politik gerekçelerle de üniversitenin medya
birimlerine mesafeli olduklarının mesajını vererek, bu düşüncesini “Bunu söylemekte beis
görmüyorum. Daha çok üniversite rektörlerinin seçim konusunu biliyorsunuz. [Hocalar]…
kamplara bölünüyor, küsüyorlar…Çok şükür. İlk defa seçimsiz, önümüzdeki … ayında rektör
atamayla olacak.” sözleriyle açıklar.
DR3 ile üniversitenin diğer birimleri arasında doğrudan iş birliğine dayalı çalışmalar
gerçekleştirilmese de gerektiğinde uzmanlığına ihtiyaç duyulan akademisyenler için farklı
fakültelerden destek alınmaktadır. Katılımcının özellikle vurguladığı “radyomuzun yayın
politikalarından bir tanesi üniversiteyi, üniversitenin potansiyelini dışarıya aktarmak” yaklaşımı
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gereği, üniversiteyi ilgilendiren pek çok etkinlik ya da başarı radyo programlarına yansıtılır.
Fakültenin radyo dersleri gerektiğinde DR3 stüdyolarında yapılmakta ve öğrencilerden ders
kapsamında içerik üretmesi beklenmektedir. Katılımcı, iş birliğine dayalı çalışmalar için adres
göstermekte ve bu iş birliği sürecinde yönetimin üniversitenin genel politikasını yansıtabilecek
yayınlara yönelik beklentileri olduğunu şu sözlerle anlatmaktadır:
“…üniversitemizde bir kurumsal iletişim koordinatörlüğü kuruldu. Dolayısıyla bu kurumsal
iletişim koordinatörlüğü üniversitenin hem vizyonu, politikalarını belirlemeye çalışıyor hem de
dışarıyla olan tüm iletişimi yürütmeye çalışıyor. Şu ana kadar doğrudan bir yönlendirme,
müdahale olmadı ama şunu bekliyorlar bizden … bizim … Üniversitesinin vizyonu şu,
politikaları şu, haliyle zaten onlar söylememiş olsa bile bence bir üniversite radyosunun belirli
çizgileri olmalı … öğrenci odaklı olmak … kamu yayıncılığını gözetmek zorundasınız. İşte o
üniversitenin belki dışa açılan sesi olmaya çalışmak zorundasınız. Üniversite potansiyelini dışa
aktaran bir yönünüz olmalı, yani dinlenmeden önce bence bu tarz şeyler biraz öne çıkartılması
gerekiyor. Belki biraz da … çaldığınız müzikle yaptığınız programla dışarıdaki radyolara örnek
olabilecek o çıtayı yükseltebilecek, standartları belirleyebilecek bir yapınızın olması gerekiyor.
Zaten kurumsal iletişim direktörlerinin bizden beklediği şeyler de bunlar. Hani öyle her müziği
çalabiliyor muyuz? Bence de çalınmaması gerekiyor. Her insan çıkıp program yapabiliyor mu?
İşte mesela Türkçeyi katlediyorsa yapılmaması gerekiyor. Zaten … RTÜK’ün yayın ilkeleri
vesaire ile. Dolayısıyla bunları zaten gözettiğimizden dolayı biraz da o toplumsal
hassasiyetlere dikkat ettiğimizden dolayı çok fazla müdahale vesaire olmuyor.”
DR4, dâhil olduğu medya merkezi bünyesindeki diğer birimlerle hem insan kaynağı
bakımından

hem

de

içerik

paylaşımı

bakımından

iş

birliğine

dayalı

çalışmalar

gerçekleştirmekte; ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda rektörlüğün etkinlikleri için teknik ekipman
desteği de sağlamaktadır. İletişim fakültesinin radyo derslerinin ilgili kısımları DR4
stüdyolarında gerçekleştirilir.
DR5 katılımcısı, karasal yayın döneminde üniversitenin farklı fakültelerinden akademisyenlerin
radyolarında programcı ya da konuk olarak yer aldıklarını ve bu bağlamda üniversitenin diğer
birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyler.
DR6 katılımcısı, üniversitenin haber merkezi tarafından üretilen haberlerin seslendirilerek
radyoda da yayınlandığını ifade eder. Üniversitenin tüm birimleriyle ilgili olabilen bu haberlerin
radyoda da seslendirilip programa dönüştürülmesi sonucunda, diğer birimlerle iş birliğine
yönelik zemin güçlenmekte ve konu gerektirdikçe akademisyenlerin programlara konuk olarak
katılması mümkün olmaktadır.
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DR8 katılımcısı, üniversitenin diğer birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmek
istediklerini ve bunun için girişimde bulunduklarını; ancak birimlerin insan kaynağı desteği
sağlamadan, her türlü işi radyodan beklemeleri sonucunda birlikte iş yapamadıklarını dile
getirir. Katılımcı, ilgili görünen diğer birimlerin ortak çalışmalar konusunda somut adım
atmadıklarını da ekler.
DR9 katılımcısı, radyo ile üniversitenin diğer birimleri arasındaki iş birliğine yönelik
çalışmaların, kendilerinin duyuruları ile destek olmalarından ibaret olduğuna yönelik örnekler
verir. İletişim fakültesinin radyo ile ilgili dersleri DR9 stüdyolarında yapılırken, ders hocaları ise
öğrencileri radyoda görev alma konusunda teşvik eder.
DR10 katılımcısı, özellikle bahar şenlikleri, mezunlar günü gibi etkinliklerde, ilgili alanlarda
kendi radyolarının yayınlandığını söyler. Pek çok öğrenci kulübünün de bu doğrultuda
kendilerine destek olduklarını ekler.
DR11 katılımcısı, üniversitenin diğer birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmek
istediklerini;

ancak

özellikle

akademik

kadronun

ilgisizliği

nedeniyle

bunu

gerçekleştiremediklerini şu cümlelerle ifade eder: “yapmak istiyoruz da genelde … hevesle
başlıyor ama sonra gelmiyor. Akademik puantajı var mı diye soran oluyor.”
DR12 katılımcısı, diğer dekanlıklarla iş birliği içerisinde görüş alışverişinde bulunduklarını,
diğer fakültelerden program içeriklerine destek verildiğini söyler. DR13 katılımcısı da benzer
biçimde, zaman zaman rektörlük, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı ve meslek yüksek
okulu yönetimince radyo programlarının dinlendiğini ve önerilerde bulunulduğunu belirtir.
DR13’ün üniversitenin diğer birimleriyle iş birliği kapsamında yaptığı çalışmalar ağırlıklı olarak
öğrenci toplulukları üzerinden gerçekleşmekte, topluluklar radyo aracılığıyla faaliyetlerini
tanıtabilmektedir.
DR14 katılımcısı, iletişim fakültesi müfredatında bulunan radyo derslerinin önemli bir kısmının
radyo stüdyolarında yapıldığını, bu sayede ders kapsamında öğrencilerden içerik üretimi
konusunda destek de alındığını dile getirir. Katılımcı, radyonun yer bakımından üniversitenin
diğer birimlerinden apayrı bir noktada olmasının, üniversite ile radyo arasındaki iş birliğine
yönelik çalışmalar üzerindeki olumsuz etkisini şöyle anlatır:
“Hiçbir şekilde bağımız yok. Acı ama gerçek. Bizim üniversiteyi tanıtmamız lazım.
Üniversitedeki hocaları, akademisyenleri, buradaki çalışmaları, üniversitede olan bitenleri.
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Ama arada büyük mesafe var. Üniversitenin kendi haber birimi var. Bazen, önemli haber varsa
onlara gönderiyoruz onlar da bize. Ama güçlü bir bağımız yok açıkçası.”
DR15 katılımcısı, radyo ile iletişim fakültesinin güçlü bağlarının bulunmadığını, radyonun
fakülte tarafından nadiren ders kapsamında kullanıldığını belirtir. Katılımcı, radyonun kuruluş
tarihinin iletişim fakültesinin kuruluş tarihinden çok daha eski olduğunu da hatırlatır. Radyonun
üniversitenin diğer birimleriyle olan iş birliğinin, radyonun diğer birimlere desteği çerçevesinde
gerçekleştiğine yönelik şu örnekleri verir:
“Üniversitenin vizyonu neyse radyonun vizyonu da o. Sonuçta mühendislikten. Bir ekip, bir
hoca bir çalışma yaptıysa bunu bizim duyurmamız gerekiyor. İşte bu web sayfasından, diğer
ortamlardan yapıldığı gibi radyodan da yapılmak durumunda. O nedenle biz de hocayı ya da
ekibi konuk ediyoruz. Ya da video haberleri geçiyoruz mesela. Röportaj yapıp web sayfamızda
ya da video hesaplarımızda yayınlıyoruz. Radyo, yine perfore şeklinde haber seslendirilmesi
şeklinde radyo personeli de görev alıyor.”
DR16 katılımcısı, radyonun üniversitenin diğer pek çok birimiyle eş güdümlü çalışmalar
gerçekleştirdiğini ve bu durumun yayınlarını daha da zenginleştirdiğini vurgular. Görüşmeci bu
iş birliği sürecini şöyle aktarır:
“… belirli programlar yapılıyor mesela bu programlarda onların tanıtımları, duyuruları
noktasında, mesela projelerle ilgili bir dönem programlar yaptık. Uzman seslerden farklı
konularda program yaptık. Farklı birimlerden hocalar geldi. PDR, eczacılık, bitki yetiştirme
bölümü, yabancı dil... Yani farklı bölümlerden, üniversitenin zenginliğini, rengini tanıtacak yeri
geldiğinde, kulüpleri yeri geldiğinde fakülteleri tanıtmak amaçlı programlar yaptık… radyo
tiyatrosu mesela deniyoruz. O anlamda devlet konservatuarındaki hocalara ulaşabiliyoruz.
Onlar bize geliyorlar “biz yapmak istiyoruz” diye… Açık öğretim yine hakeza bir ayak…”
DR16, uzaktan eğitimin bir aracı olarak etkin biçimde kullanılmakta ve uygun müfredat dersleri
radyodan program olarak öğrencilere ulaştırılmaktadır. Katılımcı; psikoloji, iletişim, kişisel
gelişim, yönetim ve kariyer, öfke kontrol yönetimi, üniversitede yapılan bilimsel araştırmalar
gibi pek çok alanda ders içeriğinin radyo programına dönüştürüldüğünü söyler. Sözel ağırlıklı
derslerin özellikle diksiyonu da düzgün olan dersin uzmanı olan hocasıyla birlikte sohbet
tarzında programlaştırıldığını ifade eder. Katılımcı, 2016’da başlayan süreci şöyle anlatır:
“2016’da … bilimsel araştırma projesiyle başlayan bir süreç oldu. Açık öğretim yayınlarıyla
radyo bir araya getirilebilir mi? Çünkü bu anlamda bir boşluk var. TRT’nin yaptığı eğitsel
yayınlar olmuş; fakat sonrasında bu devamı çok gelen bir şey de olmamış. Onun haricinde
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tematik birtakım kanallar var. İşte dini kanallarda özellikle belirli şeyleri öğretici programlar
yapılıyor bildiğim kadarıyla. Onun dışında sırf eğitimle ilgili bir şeyimiz yok, radyo alanında yok.
Dolayısıyla açık öğretim de bunun önemli bir ayağı. Açık öğretim … dünyada çok önem verilen
bir alan biliyorsunuz. Yurtdışında, bunların araştırmalarını yaptık, literatürle ilgili … BBC’de
nasıl yapılmış? Infotainment dedikleri, hani hem eğlendirerek hem bilgi vermek nasıl
yapılabilir?”
DR16 katılımcısı, radyoda program üretirken, üniversitenin pek çok birimiyle iş birliği
yapabildiklerini, özellikle akademisyenlerin uzmanlık alanları gerektirdiğinde, programlara
görüşleriyle dışarıdan ya da doğrudan konuk olarak destek verdiklerini söyler. Bununla birlikte,
DR16’da daimî olarak görev alan ekibin, yönetimin, çalışan öğrencilerin büyük çoğunluğunun
iletişim fakültesinden olması sebebiyle radyonun fakülte ile olan ilişkisi de çok güçlüdür. Radyo
stüdyoları iletişim fakültesi binasında bulunmakla birlikte, fakültenin ilgili derslerinde radyo,
önemli bir rol üstlenir.
DR17 katılımcısı, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı, basın, yayın ve halkla ilişkiler
müdürlüğü ve diğer fakülte dekanlıklarıyla bir öğrenci topluluğu olarak sık sık iş birliğine dayalı
çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyler. Bu iş birlikleri sayesinde, tüm okulun mezuniyet
törenlerinde, bahar şenliklerinde, festivallerde, konserlerde, toplantı ve söyleşilerde radyo,
etkin rol üstlenir. Diğer fakültelerin radyoya olan ilgisi sayesinde üniversitenin pek çok hocası
ya konuk olarak ya da doğrudan programcı olarak radyo programlarına destek verir. Katılımcı,
ticari bir şirket olmalarına karşın, üniversitenin radyoyu kâr amacı gütmeyen bir öğrenci
radyosu olarak gördüğünü, üzerlerinde para kazanma ya da kâr oranlarını artırmaya yönelik
hiçbir ticari baskı hissetmediklerini söyleyerek, üniversite ile aralarında olan eş güdüme vurgu
yapar.
DR18 katılımcısı, bugün hala iletişim fakültesi ile merkez arasında bir bağ olduğunu, radyoda
görev alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun iletişim fakültesinden geldiğini; ancak fakültenin
başka bir binaya taşınması ve idari olarak radyonun fakülteden ayrılmasıyla birlikte
öğrencilerin radyoya olan ilgilerinin azaldığını dile getirir. Katılımcı, mevcut durumda,
fakülteden yayıncılığa ilgisi olan öğrencilerin hocaları tarafından radyoya yönlendirildiğini
söylerken, üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden de öğrencilerin radyoda görev
alabildiğini hatırlatır. Katılımcı, radyoda eğitsel ya da akademik içeriklerin üretilmediğini,
akademisyenlerin radyo programlarına destek vermediklerini ifade eder. Akademisyenlerin,
davet edilseler dahi, radyodaki içerik üretimi sürecine ne doğrudan ne de konuk olarak
katılmadıklarından yakınır.
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DR19’un dönemsel olarak üniversitenin diğer birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmaları bulunur.
Farklı fakültelerden hocalar, uzmanlık alanları doğrultusunda radyo programlarına konuk
olarak destek verirken, üniversitenin bazı öğrenci kulüpleriyle de ortak çalışmalar
yürütülebilmektedir.
DR20 katılımcısı, radyonun diğer birimlerle olan iş birliğine yönelik çalışmalarının, daha çok
kendi ekiplerinin fakültenin diğer birimlerine destek olması yönünde gerçekleştiğini söyler.
DR21 katılımcısı, radyo adına yeterince personelleri olmadığından etkinlik yapma ya da
üniversitenin diğer birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirme konusunda yetersiz
kaldıklarını söyler. Buna karşın, gerektiğinde üniversite hocalarının uzmanlık alanları
doğrultusunda moderatör ya da sunucu olarak radyo programlarına destek verdiklerini dile
getirir. Katılımcı, iletişim fakültesi hocalarının radyoya yeterince ilgi göstermediğini, radyo ile
iletişim fakültesi arasındaki bağların yeterince güçlü olmadığını ifade eder.
DR22 katılımcısı, radyonun kurulduğu ilk yıllarda öğrencilerin henüz sayıca az ve yayıncılık
için yeterli olgunluğa erişmemiş olmaları nedeniyle farklı fakülte ve bölümlerden öğretim
üyelerinin radyoda çeşitli türlerde program yaptıklarını dile getirir. Aynı zamanda, radyonun
kurulmasıyla birlikte TRT’de yayıncılık tecrübesi olan bir spikerin de DR22’de görev almaya
başladığını söyler. Katılımcı, radyonun kurulduğu ilk yıllardaki üretim sürecini ve
akademisyenlerin radyoya verdiği önemi ve desteği şöyle anlatır:
“… konservatuar bölümünden … farklı hocalar, arkadaşlarımız hem klasik müzik programları
yaptılar hem de kendi ilgi alanları doğrultusunda caz gibi [türlerde] birtakım programlar yaptılar.
O üretim epey yoğun ve güzel, periyodik bir üretimdi. Genç yetenekler gibi birtakım programlar
yapıldı ki konservatuarın kendi yetiştirdiği öğrencileri doğrudan doğruya kayıt altına alındı ve
onlar program olarak yayınlandı. Bu da mesela özgün, yerli ve değerli bir şeydi o dönem için…
Tarih bölümünden hocalar tarih sohbetleri yaptılar... dolayısıyla akademik camia baştan
itibaren çok daha… ilk yıllarda ister istemez öğrencimiz henüz daha yetişmediği ve çok az
olduğu için, henüz radyo hemen de onların eline teslim edilemeyeceği için, başlangıçta
akademik olarak çok ciddi arka arkaya akademisyenlerin destek verdiği programlar dizisi
yapıldı. Yani hepimiz yaptık biraz...”
DR22’nin üniversitenin diğer birimleriyle olan iş birliğine dayalı çalışmaları içerik üretim
aşamasında gerçekleşmekte, büyük oranda üniversiteye ait insan kaynağı ile içerikler
üretilmektedir. Katılımcı, “hem güncel hem geniş zamanlı içeriğe sahip programlara ait bilimsel
temel, ağırlıklı olarak öz kaynaklarla sağlanmaktadır. Bu da ancak sıkı bir koordinasyonla
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mümkün olabilmektedir. Bu sıkı koordinasyon sayesinde yaz dönemi hariç sürekliliği
sağlamaktayız” diyerek üniversitenin diğer tüm birimlerinin radyoya olan desteğini vurgular.
DR23 katılımcısı, radyo idari olarak rektörlüğe bağlı bir merkez bünyesine alınsa dahi, fakülte
ile
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bağlarının

kopmadığını,

özellikle

öğrencilerin

radyodan

güçlü

biçimde

yararlanabildiklerini dile getirir. Katılımcı, iş birliğine dayalı çalışmaların ağırlıklı olarak basın
ve halkla ilişkiler birimi üzerinden gerçekleştirildiğini söyler. Bir yayın kuruluşu olarak radyonun,
üniversitenin sesi olarak üniversiteye her türlü yayıncılık desteği verdiğini dile getirir. Katılımcı,
radyonun üniversitenin tüm diğer birimlerine verdiği desteği şöyle anlatır:
“Üniversitenin tanıtılması, dijitale aktarılması, anlatılması radyonun temel görevlerinden bir
tanesi, ki haber merkezimizin dizaynında da söyleriz, ‘önce üniversiteler, sonra yerel, ulusal,
bu şekilde açılıma gidersiniz’ deriz. Mesela düzenli olarak her birimden projesini anlatmak veya
gündemdeki bir konuyla ilgili fikir alışverişi için hocalar mutlaka radyoya, sabah haber
programlarına konuk olurlar. O programdan sonra programın haberi yapılır, yerel mecraya
dağıtılır, İnternet sitesine konulur. Bu süreçlerde basın ve halkla ilişkilerle sürekli iç içeyiz…
çok sıkı ilişkilerimiz var.”
DR24 katılımcısı, üniversiteden bağımsız ticari bir radyo olmalarına karşın üniversite ile iş
birliğine dayalı pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eder. İş birliğine dayalı bu çalışmaları
ise “zaten kuruluş felsefesinde de üniversiteyi daha geniş kitlelere duyurmak olduğundan, o
anlamda büyük bir misyon ve emeğimiz var” diyerek gerekçelendirir. Katılımcı, üniversite ile
olan iş birliği sürecinde yaptıklarını şöyle anlatır:
“[Üniversitenin] dışa dönük olarak yapmak istediği şeylerde, prodüksiyon, konuk alma gibi
destekleri sağlıyoruz. Öğrenci toplulukları olarak desteklerimiz var. Daha geniş kitlelere,
etkinliklerle duyurmak amaçlı İnternet sitemizle, yayınlarımızla, sosyal medyamızla destek
veriyoruz. Tek istediğimiz bizi basın sponsoru olarak benimseyip bize bir yer ayırmaları. …’da
sadece … değil birçok üniversitenin ve İstanbul’da da üniversite öğrenci kulüplerine destek
veriyoruz… Genelde tanıtım kısmında oluyoruz. Örneğin, İşletme Topluluğu yıl içerisinde belirli
aralıklarla kongreler, çalıştaylar düzenliyor. Onların duyurusunu üstleniyoruz. Yelken topluluğu
var. Onların yarışlarını duyuruyoruz. Partiler düzenliyorlar, gelir elde edebilmek için. Biyoloji
topluluğu var. Onlar konferanslar düzenler, kimya topluluğu var, bölümlerin toplulukları. Onlara
da destek oluyoruz… İdari anlamda da üniversitenin lise aday öğrencileri için yaptığı reklamlar,
duyurular olabilir. Kariyer fuarı olabilir. Bazı bölümlerin yüksek lisans ve benzeri tanıtımlarını
yapabiliyoruz… Mesela, bir sanat festivali var, yirmi küsur yıldır yapılan. O sanat festivalinin
de bütün duyurularını, tanıtımlarını üstleniyoruz. Spot da olur, gelen sanatçılarla söyleşiler de
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radyoda konuk alma, sosyal medya tanıtımlarını da yapıyoruz. Diploma töreninde sunucu
desteği veriyoruz. Bizim yapabildiğimiz, teknik olarak altından kalkabildiğimiz, ağaç dikme
etkinliği oluyor, açık hava etkinlikleri gibi, oralarda müzik yayını oluyor. Sunucu desteği
sağlıyoruz.”
DR25 katılımcısı, tarım haberciliğini geliştirmek amacıyla üniversitenin Tarımsal Yayım ve
Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi ile iş birliğine dayalı içerik ürettiklerini dile getirir.
Katılımcı, öğrenci kulüpleriyle de iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini;
ancak öğrencilerin ilgisizlikleri nedeniyle bu planlarını hayata geçiremediklerini söyler.
VR1 ile üniversitenin öğrenci kulüpleri ve uygulama birimleri arasında iş birliğine dayalı pek
çok çalışma yapılmaktadır. VR1’de gerçekleştirilen programlara akademisyenler konuk olarak
katılır.
VR2 katılımcısı, üniversitenin diğer birimlerinden en çok Halkla İlişkiler, Tanıtım Pazarlama
Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların radyolarının ve
içeriklerinin tanıtılması ile ilgili olduğunu ifade eder. Halkla İlişkiler Tanıtım, Pazarlama
Müdürlüğü, aynı zamanda üniversitenin tüm sosyal medya hesaplarını yöneten birim olması
nedeniyle, VR2’nin çalışmaları ve duyuruları da yine bu birim tarafından yapılır. İletişim
fakültesindeki radyo derslerinin uygulamalı kısımları VR2’de yapılırken, dersin hocası ve
öğrencilerin birlikte ürettikleri projeler radyoda canlı yayınlanır.
Medya ve görsel sanatlar bölümü ile radyo arasında üretime yönelik bir bağ olduğunu söyleyen
VR3 katılımcısı, bu iki birimin idari anlamda tamamıyla birbirinden ayrı yapılar olduğunu
vurgular. Katılımcı, bölüm hocalarının ya da bölüm derslerinin radyo ile doğrudan ilişkisinin
olmadığını, radyolarının medya bölümünün bir eğitim stüdyosu da olmadığını, radyonun
öğrencilerin özgür bir alanı olduğunu şu sözlerle anlatır:
“Bizim kulübün iç yapısının böyle bir derse uyarlanabileceğine ya da fakültenin gözetimi altına
girebileceğine de pek inanmıyorum. Çünkü, gerçekten rahatlık seviyesi yüksek insanlar. Hani
böyle gerçekten de insanlar buraya kafa dağıtmaya geliyorlar yayına. Çok ciddiye alarak
yapılan bir olay değil. Dolayısıyla bağımsız kalması da daha iyi gibi.”
Üniversitenin diğer birimlerinden, müzik ve orkestra kulüpleriyle bağlarının ve iş birliğine dayalı
çalışmalarının olduğunu beyan eden VR3 katılımcısı, bu kulüplerle birlikte parti ve festival gibi
etkinlikler düzenlediklerini söyler. Yine, üniversitenin kariyer kulüplerinin etkinliklerine sunucu
ve müzik desteği verdiklerini ve bu sayede radyolarının reklamını da yaptıklarını ekler.
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VR4 ile üniversitenin diğer birimleri arasında zaman zaman ortak çalışmalar yürütülür. Sosyal
sorumluluk projesi olarak yürütülen sesli kitap projesi ve uluslararası ilişkiler bölümünün bir
projesi kapsamında Suriyeli kadınlara radyo yayıncılığı alanında mesleki eğitim verilmesi,
ortak çalışmalardan bazılarıdır. Üniversitenin pek çok birimi, ses kaydı için VR4 stüdyolarını
kullanabilmektedir. Katılımcı, radyoya bir uygulama atölyesi gözüyle baktıkları için, öğrencilerin
ya da üniversite birimlerinin ihtiyacı olduğunda iş birliği yaptıklarını söyler. VR4 programlarına
okulun ilgili birimlerinden uzmanlar ya da akademisyenler konuk olarak katılabilmekte ve
radyo, program üretimi aşamasında üniversitenin ilgili kaynaklarından destek almaktadır.
VR5 katılımcısı, üniversitenin diğer birimleriyle ya da özel radyolarla iş birliğine dayalı herhangi
bir çalışmalarının bulunmadığını dile getirir.
VR6 katılımcısı, üniversitenin genel sekreterlik, satın alma ve yapı işleri gibi diğer birimleriyle
iş birliği içerisinde olduklarını söyleyerek, bu iş birliklerinin radyonun yayıncılık süreçlerini
ilgilendiren konularda ve etkinlikler temelinde değil, daha çok lojistik alanda olduğunun
mesajını verir. Katılımcı, son beş aydaki yenileme çalışmaları öncesinde, radyo ile iletişim
fakültesinin ilgili dersleri arasında sıkı bağlar olduğunu, radyo ile ilgili derslerin fakülte
hocalarınca stüdyoda işlendiğini dile getirir.
VR7 katılımcısı, yabancı dildeki yayınlarıyla hem ülke içinden hem ülke dışından çok geniş bir
kitleye seslenen bir radyo olduklarını, bu sebeple programlarındaki çeşitliliği artırmak için
üniversite yönetiminin ilgili her kademesinden tavsiye ve destek aldıklarını belirtir. Katılımcı,
radyonun “üniversite içi iletişimi de sağlayan bir kuruluş” olduğunu vurgulayarak üniversitenin
diğer pek çok birimiyle iş birliğine dayalı çalışmalarının olduğundan söz eder. Geniş bir eğitim
kurumu bünyesinde bulunan üniversitenin hem yurt içindeki hem yurt dışındaki uzantıları ve
birimleriyle ortaklık yaptıklarını, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve sosyal alanlarda birimler
arası yapılan iş birliklerini radyo programlarına da taşıdıklarını dile getirir. VR7 katılımcısı,
Radyo Kulübü olarak üniversitenin diğer kulüpleriyle olan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve
aralarındaki iş birliğini şöyle anlatır:
“82 öğrenci kulübü var, hepsi faaliyetlerini yürütüyor ve nereden baksanız iki haftaya bir etkinlik
düzenliyorlar. … bizim haricimizdeki 81 öğrenci kulübüyle bağlantılarımız çok güçlü ve her
kulüple kontağımız bire bir halinde ve her etkinliklerinde gerek müzik desteği gerek eğlence
desteği olduğu zaman … Radyoyu tercih ediyorlar. Bizim maillerimize her hafta bir kulübün,
bir talebi geliyor. … Radyo olarak siz de bizlere hem müzik hem ekipman hem de personel
desteği sağlayabilir misiniz diye. Bu da bizim aslında başarımızı artırıyor.”
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VR7 katılımcısı, iletişim fakültesi radyonun bulunduğu binadan uzak bir yere taşınmış olsa
dahi, radyonun iletişim fakültesi ile olan ilişkisinin devam ettiğini söyler. Fakültede radyo
dersleri veren öğretim elemanı radyoya destek vermeye devam etmektedir. Katılımcı, radyoda
program yapacak olan öğrencilere verilecek teknik eğitimin iletişim fakültesinin radyo dersi
hocası tarafından verildiğini de ekler.
VR8 katılımcısı, üniversitenin diğer birimleri ile olan iş birliklerinin genellikle konuk paylaşımı
ve düzenlenen etkinliklerde görev alma gibi konularda gerçekleştiğini söylemekte, iletişim
fakültesi hocalarının iletişim yarışmalarına proje üretip gönderme konusunda aktif rol
üstlendiğini eklemektedir. Diğer fakültelerden hocalar, gerektiğinde uzmanlık alanlarıyla ilgili
konulardaki programlara konuk olarak katılır. Katılımcı, üniversite hocalarının radyoda
program yapma konusunda istekli olduklarını ve program yapmayı genellikle onların teklif
ettiğini belirtir. Özellikle iletişim fakültesinin hocaları ile radyonun bağlarının güçlü olduğunu,
fakültenin radyo derslerinin uygulamalı kısımlarının radyo stüdyolarında yapıldığını vurgular.
Katılımcı, üst yönetimin özel günlerin radyoda konu edilmesi ve konuk tavsiye edilmesi gibi
konularda tavsiye niteliğinde öneriler sunduğunu ve genellikle bu önerileri yerine getirdiklerini
söyler.
VR9 katılımcısı, üniversiteye bağlı diğer öğrenci kulüpleri, kurumsal iletişim ve profesyonel
gelişim gibi birimler başta olmak üzere üniversitenin pek çok birimiyle ortak çalışmalar
yürüttüklerinden söz eder. Katılımcı, üst yönetimin radyoya önerileriyle destek olduğunu;
ancak üniversitenin kimliğine zarar verebilecek eylemler söz konusu olduğunda önlem
amacıyla uyarılar yapabildiğini, bu aşamada bilgi alışverişinin söz konusu olduğunu belirtir.
Radyonun üniversite ve birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalarına verilen örneklerin çoğu,
akademisyenlerin program hazırlayıp sunarak, programlara konuk olarak katılarak ya da
görüşleriyle destek olarak dâhil olması yönünde olmuştur. DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6,
DR8, DR9, DR10, DR12, DR13, DR15, DR16, DR17, DR19, DR20, DR2, DR22, DR23, DR24,
DR25, VR1, VR2, VR7, VR8 ve VR9 katılımcıları, akademisyenlerin az ya da çok radyo ile
ilgilendiklerini, program hazırlayıp sunduklarını ya da görüşlerini paylaştıklarını ifade etmiştir.
Katılımcıların önemli bir kısmı, iş birliğine dayalı çalışmalar kapsamında sorulan soruya
radyonun kendi kaynaklarıyla diğer birimlere verdiği destek çerçevesinde yanıt vermiştir. DR4,
DR9, DR10, DR15, DR16, DR17, DR20, DR23, DR24 ve VR4 katılımcıları, radyonun dışında
gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere teknik ekipman, personel, tanıtım ve duyuru desteği
sağladıklarını ifade etmişlerdir.
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Üniversite radyolarında bir diğer iş birliği alanı öğrenci kulüpleri olarak görülmektedir. DR1,
DR10, DR13, DR17, DR19, DR24, VR1, VR3, VR7 ve VR9 katılımcıları, üniversitenin çeşitli
öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdikleri ortaklıklara dikkat çekerken, pek çok radyonun öğrenci
kulüplerini önemsedikleri ve bu kulüplere yayınlarıyla destek verdikleri de anlaşılmıştır.
İletişim fakültesi ya da herhangi bir yayıncılık okulu da bulunan pek çok üniversitenin
radyosunda,

radyo

dersleri

ilgili

hocaların

ve

radyo

stüdyolarının

da

desteğiyle

gerçekleştirilmekle birlikte, özellikle DR3, DR4, DR9, DR14, DR16, VR2, VR7 ve VR8
katılımcıları, bu durumu radyonun diğer birimlerle olan iş birliğine dayalı çalışmaları
çerçevesinde değerlendirmiştir.
İş birliği olanakları çerçevesinde, DR1, DR2, DR8, DR11, DR18, DR21 ve VR3 katılımcıları,
akademisyenlerin ya da üniversitenin ilgili birimlerinin ilgisizliğinden yakınmakta ve bu sebeple
eş güdümlü çalışma arzularının karşılık bulamadığını dile getirmektedir. DR2 katılımcısı,
akademisyenlerin medya birimlerinden uzak durmasının gerekçesini, rektörlük seçimlerindeki
politik kamplaşmadan uzak durma çabasıyla ilişkilendirir ve seçimlerin ortadan kalmasıyla bu
durumun sona erebileceğini dile getirir.
Yine DR14, DR15, DR18 ve DR21 katılımcıları, radyonun mekânsal bakımdan iletişim
fakültesinden ya da merkezden uzaklığının ve bu durumun neden olduğu ilgisizliğin iş birliğine
dayalı çalışmaları güçleştirdiğinden yakınır.
DR1, DR3, DR16 ve VR7 katılımcıları, radyoda üniversiteyi tanıtan, anlatan programları, iş
birlikçi çalışmalara örnek olarak göstermiştir.
DR2, DR8 ve DR21 katılımcıları, iş birliğine dayalı çalışmalara yönelik önemli bir engel olarak
personel yetersizliğini öne sürmüştür.
DR4 ve DR6 katılımcıları, radyonun içinde bulunduğu medya biriminin diğer unsurlarıyla eş
güdümlü çalıştığını vurgular.
DR16, uzaktan eğitimin bir aracı olarak da kullanılan tek üniversite radyosudur ve bu
kapsamda pek çok kişi ve birimle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmektedir. DR25,
Tarımsal Yayım ve Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi ile olan iş birliğini yayınlarına
taşıma çabasında olan bir radyo iken VR4, üniversitenin sosyal sorumluluk birimiyle birlikte
hareket ederek somut projeler ortaya koyabilmiştir. Bu üç radyo, diğer tüm radyolardan farklı
iş birliği örnekleri sergiler.

125

Şekil 13: Üniversite Radyolarının, Üniversite ve Birimleriyle Olan Eş Güdümü

3.5.2 Özel Sektör ve Dış Paydaşlarla Olan Eş Güdüm
Radyo katılımcılarının büyük çoğunluğu, çeşitli gerekçelerle özel radyolarla ya da radyo ve
bağlı olduğu üniversite dışından herhangi bir potansiyel dış paydaşla iş birliğine dayalı
çalışmalarının olmadığını beyan etmiştir.
DR3 katılımcısı, yerel özel radyolarla iş birliğine dayalı herhangi bir bağlarının olmadığını bir
öz eleştiriyle dile getirir:
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“İletişim fakültesi olarak …’daki o yayıncılık potansiyelini tam olarak işleyebildik mi! Hayır, o
noktada bizim eksikliğimiz var. Zaman zaman gidiyoruz, şimdi görüşüyoruz, tanışıyoruz, davet
ediyoruz. Gelin ortak şeyler yapalım, çok daha yakın olalım, hani birbirimizin gücünden,
potansiyelinden faydalanalım şeklinde. Daha yeni yeni mesela ben radyolarla ilgili geniş
kapsamlı tezler yaptırmaya başladım vesaire. O biraz şey var bizim gibi şehirlerde böyle farklı
sektörler, kesimler arası ön yargı var. Onları bazen bireysel anlamda aşmak çok da kolay
olmuyor.”
DR4 katılımcısı, bulundukları şehirde herhangi başka bir radyo bulunmadığından, radyonun
özel sektörle bir iş birliği olanağı bulunmadığını söyler. DR4’te görev alan öğrencilerin mesleki
olarak deneyimlerini artırabilecekleri bir durum da söz konusu değildir.
DR8’in, geçmişte özel radyolarla ortak yayına dayalı iş birliğine dayalı çalışmaları bulunmakla
birlikte, uzun yıllardır ortak bir çalışması bulunmamaktadır.
DR14 katılımcısı, şehir merkezinden uzak bir noktada olmalarının sonucunda yerel radyolarla
bir bağ kuramadıklarını ifade eder. DR14’te, yerel radyolarla, bazı hocaların bireysel çabaları
sonucunda sürekliliği olmayan ilişkiler kurulabilmekte, bunun sonucunda da öğrenciler bu
radyolarda program sunabilmektedir.
DR15 katılımcısı, özel radyolarla olan iş birliklerinin görüş alışverişi mahiyetinde olduğunu,
2000 yılı öncesi, Kırgızistan Manas Üniversitesi radyosu ile yayın paylaşımı ve Kıbrıs’ta
bulunan bir radyo ile iş birliğine dayalı çalışmalarının olduğunu söyler.
DR17 katılımcısı, şehrin en etkili ve tercih edilen radyosu olmalarının, şehirdeki yerel radyoları
rahatsız edebildiğini ve bu nedenle yerel radyolarla iş birliğine dayalı herhangi bir çalışma
gerçekleştirmediklerini dile getirir. Buna karşın, ulusal yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlü
tuttuklarını, öğrencileri kapsamlı bir eğitim süreci sonrasında profesyonel stüdyo imkanları
dâhilinde istihdam ettiklerini ve bu sayede radyoda görev almış pek çok öğrencinin özel radyo
yayıncılık sektöründe iş bulabildiğini söyler. Katılımcı, ulusal radyo sektörü tarafından
tanınmalarının bir nedenini de düzenledikleri etkinliklere ve aldıkları ödüllere dayandırır.
DR20 katılımcısı, radyonun özel radyolarla iş birliğine dayalı herhangi bir çalışmasının
olmadığını; ancak bu radyoların talebi doğrultusunda pek çok öğrenciyi stajyer ya da daimî
çalışan olarak özel radyolara gönderdiklerini söyler.
DR22 katılımcısı, özel radyolarla iş birliğine dayalı hiçbir çalışmalarının olmadığını söylerken,
özellikle kentteki yerel radyoların “reklam kuşağı olmayan, sadece müzik ve program yayını
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yapan bir radyodan hiç haz etmediklerini” vurgulayarak, bu radyoların kendilerine olan bakış
açılarını ifade eder. Katılımcı, bir başka kamu kurumu olan TRT’nin bölgesel bir radyosuyla
ortak program, öğrenci stajları ve personel desteği konularında iş birliğine dayalı çalışmalar
gerçekleştirdiklerini dile getirir. Ayrıca, geçmişte Kırgızistan Manas Üniversitesi ile bir yıllığına
yaptıkları bir protokol kapsamında program paylaşımına yönelik belirli saatlerde ortak yayın
gerçekleştirdiklerini de söyler.
DR23 katılımcısı, özel radyolarla iş birliğine dayalı çalışmalarının olmadığını söylerken, bu
radyoların kendilerini ‘ucuz iş gücü deposu’ olarak görmelerinden yakınır. Katılımcı,
öğrencilerinin nadiren özel radyolarda profesyonel iş olanağı bulabildiğini söyler.
DR24 katılımcısı da yine benzer biçimde, diğer özel radyolarla iş birliğine dayalı çalışmalar
gerçekleştirmediklerini; ancak bazı STK ve meslek birliklerindeki ortaklıklar aracılığıyla bazı
konularda fikir alışverişinde bulunarak iletişimde kaldıklarını belirtir.
Özel radyolarla iş birliğine dayalı herhangi bir çalışmalarının olmadığını; ancak programcıların
bireysel ilişkileri sonucunda bazı konserlere davet edilebildiklerini ifade eden VR3 katılımcısı,
bazı radyoların kendilerine staj imkânı sağladıklarını da söyler.
DR6 katılımcısı, şehirde bulunan diğer yerel radyolarla ilişkilerinin güçlü olduğunu ve ortak
projeler gerçekleştirdiklerini belirtir. Katılımcı, üniversite rektörünün bazı konuşmaları,
üniversitenin başarılarıyla ilgili haberler ve deprem ile ilgili bilgilendirici programlar gibi bazı
durumlarda yerel radyolarla ortak canlı yayına geçtiklerini ve böylece yayın içerikleri
konusunda birbirlerini desteklediklerini dile getirir.
DR10 katılımcısı, özel radyolarla olan iş birliğine örnek olarak, NTV Radyo ve Best FM’in yoğun
oldukları dönemlerde eleman desteği talep etmelerini gösterir. Katılımcı, bu radyoların
radyolarına olan ilgisini, aynı zamanda radyodan sorumlu olan kendisinin sektörde de iş yapan
biri olması ile ilişkilendirir.
DR12 katılımcısı, özel sektörle bağlarını güçlendirmek adına yerel bir kongre düzenlediklerini,
bu kongre kapsamında tüm yerel radyoları, ajans yöneticilerini, yerel radyo, televizyon ve
gazetelerdeki saha çalışanlarını ve öğrencileri bir araya getirdiklerini, bu yolla iş birliği
olanaklarının müzakere edildiğini dile getirir.
DR16 katılımcısı, yıllar içinde radyolarında görev almış pek çok öğrencinin özel radyolarda
çalışabildiğini ve özel radyolarla bu anlamda bir iş birliklerinin olduğunu vurgular. Bununla
birlikte, Power grup radyolarına ait dijital platformda yayınlarının olduğunu ve yine farklı bir
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dijital platformda bazı radyo programlarının yayınlandığını da ekler. Katılımcı bunların
haricinde, şehirdeki alışveriş merkezleri ya da bazı firmalarla anlaşarak, öğrencilere sinema,
konser bileti, kitap ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri davetiyeleri hediye ettiklerini de söyler.
Ayrıca, programlara katılan konukların yalnızca üniversite içinden olmadığını, dış
paydaşlardan da destek gördüklerini ifade eder. Yine üniversite dışındaki gençlik merkezleri,
şehir tiyatrosu gibi kurumlarla da iş birliğine dayalı programlarının gerçekleştiğini hatırlatır.
DR19 hem özel radyolarla hem ulusal ve uluslararası çapta diğer üniversitelerin ve kurumların
radyolarıyla iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirir. DR19 bünyesinde, Best Fm ile ortak
yürütülen yayıncılık eğitimi programı, konuk paylaşımı, Power grup radyolarına ait mobil
uygulama ortaklığı, Alman Deutsche Welle yayın kuruluşuyla gerçekleştirilen ortak yayın, bir
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gerçekleştirilmiştir. Katılımcı, özel ulusal radyolarla olan iletişimlerinin güçlü olduğunu ve
öğrencilerin zaman zaman bu radyolarda staj yapma ya da tam zamanlı çalışma olanağı
bulabildiklerini belirtir.
DR25 katılımcısı, özel radyolardan Power grup radyolarının kendileriyle ilgilendiklerini ve dijital
platformlarından yayın olanağı sunduklarını belirtir. Katılımcı bunun yanı sıra, kamu hizmeti
yayıncılığı anlayışıyla, Valilikle iş birliği içinde, uyuşturucu ile mücadele programı kapsamında
radyo program içerikleri ürettiklerini ve bu programların bölgedeki tüm radyolardan
yayınlandığını dile getirir.
Fakültenin radyo derslerini veren profesyonel sektör çalışanının özel radyolarla olan kişisel
bağlantıları VR1’e de yansımakta ve özel radyolarla iş birliğine dayalı pek çok çalışma
yürütülmektedir. Dijital yayın ortamı paylaşımı, radyoya gelen konuklar ve radyo ekibinin çeşitli
programlara konuk olması, öğrenciler için staj olanakları, atölye çalışmaları gibi faaliyetler iş
birliğinden doğan bazı örneklerdir.
VR4’ün Power grup radyolarıyla iş birliği bulunmakta, buna yönelik çalışma, Power grup radyo
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kapsamındadır. Power grup radyoları ve Alem FM, zaman zaman VR4 stüdyolarında ya da
üniversitede canlı yayın ya da program çekimi amacıyla bulunur.
VR6 katılımcısı, radyonun özel radyolarla olan bağının daha çok fakültenin radyo derslerini
veren öğretim görevlisi aracılığıyla kurulduğunu ve bu iş birliğinin öğrencilerin bu radyolarda
staj yapabilmeleri yönünde gerçekleştiğini söyler.
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VR7 katılımcısı, özel radyolarla sıklıkla iş birliği yaptıklarını, Power grup radyoların dijital
platformundan çevrimiçi yayın gerçekleştiren ilk üniversite radyolarından biri olduklarını,
özellikle Power grup radyoları ve Best FM ile program ve konuk paylaşımı konusunda iş
birlikleri olduğunu söyler. Katılımcı, özel radyolarla bağları güçlendirmek için öğrencilerle
birlikte Kral FM, Virgin Radyo gibi çeşitli ulusal radyo yayın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ve
bu vesileyle ortak projelerin artabildiğini dile getirir. VR7, yine radyo ve müzikle ilişkili çeşitli
projelere radyo sponsorluğu da yapmakta ve bu yolla daha geniş kitlelere sesini
duyurabilmektedir. Katılımcı, öğrencileri radyoya popüler müzik ve radyo sektöründen ünlü
isimleri davet etmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve böylece radyonun daha popüler bir
kimliğe büründüğünü dile getirir.
VR7 katılımcısı, özel radyolarla olan iş birliklerinin güçlü olduğunu, sektörde anlaşma yaptıkları
bazı radyolarda çalışan profesyonel radyocuların seçmeli bir ders kapsamında öğrencilere
radyo dersleri verdiğini dile getirir. Power grup radyolarıyla bu kapsamda iş birliği içinde
olduklarını söyler. Katılımcı, diğer radyolarla kurdukları bağın sonucunda öğrencilerin yerel ya
da ulusal ölçekte pek çok radyoda çalışabildiklerini de söyler.
VR8 katılımcısı, özel radyolarla iletişimlerini güçlendirmek adına bazı radyoları kampüslerine
davet ettiklerini ve birlikte yayın yapma olanağı sağladıklarını, bazılarını kendilerinin ziyaret
ettiğini dile getirmekte, bu yolla öğrencileri ile bu radyolar arasında bağ kurabildiklerini ifade
etmektedir. Katılımcı, Power grup radyolarının mobil uygulamalarında kendi radyolarının da
bulunduğunu söyler. Müzik sektöründe halkla ilişkiler çalışması yürüten şirketlerle de iş birliği
yaptıklarını ve onların önerdiği şarkıcıları radyolarında konuk olarak ağırladıklarını ekler.
VR9 katılımcısı, radyo bünyesinde çeşitli partiler düzenlediklerini ve bu partilerden birinde
özellikle diğer üniversite radyolarıyla ve sektörden diğer radyolarla bir araya gelmeyi
önemsediklerini belirtir.
DR1, DR11 ve DR18 katılımcıları özel radyolarla iş birliğine dayalı çalışmalarının olmadığını
özellikle vurgulamıştır.

DR11 katılımcısı, karasal yayına geçiş sonrasında buna yönelik

planlarının olduğunu söylerken, DR13 katılımcısı, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi
olmadığı için radyolarının özel radyolarla iş birliği yaparak herhangi bir çalışma yürütemediğini
vurgular. Bunun haricinde, şehirde başka bir radyonun bulunmaması, radyonun merkezden
uzak olması, üniversite radyolarının çoğunlukla reklam almayan radyolar olmaları nedeniyle
yerel radyolarca tehdit olarak görülmesi, yerel radyoların öğrencileri ucuz işçi olarak görmeleri
gibi etkenler, üniversite radyolarıyla özel radyolar arasında kurulamayan bağın en önemli
gerekçelerindendir.
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DR9, DR16, DR19, DR21, DR25, VR2, VR4, VR5, VR7 ve VR8 başta olmak üzere pek çok
radyonun ulusal radyolara sahip olan Power grup radyolarıyla iş birliğine dayalı çalışmalarının
olduğu görülmektedir. Pek çok üniversite radyosunun yayını Power grup girişimiyle bu
radyoların mobil dijital ortamlarından da yayınlanır. Power grup radyolarının üniversite
radyolarına verdiği destek yalnızca dijital platform paylaşımı kapsamında olmayıp, gruba ait
radyo ve televizyonlarda bulunan çeşitli programlarda karşılıklı konuk paylaşımı olarak da
kendini gösterir. Power grup radyoları haricinde üniversite radyolarıyla en fazla iş birliğine
dayalı çalışmalar gerçekleştiren diğer ulusal radyolar sırasıyla; Best FM, Alem Fm, Kral FM,
Virgin
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gerçekleştirdikleri bir protokolle, yayınlarında sıklıkla Diyanet Radyo ve Akra FM programlarına
yer verdiklerini ifade etmiştir.
DR10, VR1, VR6 ve VR7’de özel radyolarla kurulan bağın önemli bir nedeni, radyo
sorumlusunun özel radyodaki ve akademideki görevini bir arada yürütmesi ya da özel
radyodan üniversite radyosuna geçmesinin ilişkilere olumlu yansımasıdır.
DR14, DR16, DR17, DR19, DR20, DR23, VR3 ve VR katılımcıları, özel radyolarla kurulan
ilişkilerin sonucunda öğrencilerin bu radyolarda az ya da çok staj yapma ya da çalışma
olanağına sahip olduklarına vurgu yapmıştır.
VR7 katılımcısı ise radyo, müzik ve eğlence dünyasından kişilerle kurulan ilişkilerin radyonun
bilinirliğini artırdığını ve bunun da hem öğrencilere hem de kuruma olumlu yansıdığını
vurgulamıştır.
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Şekil 14: Üniversite Radyolarının, Özel Sektör ve Dış Paydaşlarla Olan Eş Güdümü

3.6 Üniversite Radyolarında Çalışanların İstihdam Olanakları/Sorunları
Üniversite radyosu katılımcılarının bir kısmı, bir eğitim ortamı da olan üniversite radyolarının
öğrencilerin yerel, bölgesel ya da ulusal radyolarda iş bulabilmelerine yönelik önemli bir
potansiyeli olduğunu savunurken, bir kısmı radyo sektörünün yetersizliğinden yakınmakta ve
öğrencilerin üniversite radyosundaki çalışma tecrübelerinden sonra zorunlu olarak başka
alanlara yönelmek zorunda kaldıklarından söz etmektedir.
DR1, DR2, DR3, DR6, DR8, DR9, DR10, DR12, DR15, DR17, DR19, DR21, DR22, DR24,
VR3 ve VR4 katılımcıları, yerel, bölgesel ya da ulusal ticari radyoların öğrenciler için bir
istihdam alanı olabildiğini ve nadiren de olsa üniversite radyosunda çalışan öğrencilerinin bu
radyoların çeşitli birimlerinde görev alabildiklerini belirtir. DR8 katılımcısı, üniversite
radyosunda çalışan öğrencilerinin edindikleri tecrübe sonrasında üniversite bünyesindeki
radyolarda da çalışma olanağı bulabildiklerini hatırlatır.
DR1 katılımcısı, radyoda görev alıp sonradan özel radyolarda işe başlamış olan dört
öğrencilerinin olduğunu ve bu öğrencilerin de radyonun iletişim fakültesine bağlı olduğu
zamanlarda çalıştıklarını söyler. Farklı fakültelerden üniversite radyosunda çalışan
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öğrencilerin radyoyu ya hobi olarak gördüklerini ya da kısmi zamanlı çalışma yeri ve burs alma
seçeneği olarak değerlendirdiklerini ifade eder.
DR6 katılımcısı, bünyelerinde iletişim fakültesi bulunmasa da diğer fakültelerden eğitim almış
olan öğrencilerinin radyo yayıncılık sektöründe iş bulabildiklerini ve mesleklerine bu yönde
devam edebildiklerini söyler. Katılımcı, şu ana kadar yalnızca bir öğrencilerinin bu yönde eğilim
gösterdiğini belirtir.
DR10 katılımcısı, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi olmamasına karşın, radyoda
çalışan öğrencilerin radyo yayıncılığı alanında profesyonel iş yaşamlarına devam
edebildiklerini, bu yönde pek çok tecrübelerinin olduğunu söyler. DR10 genel sorumlusunun
ticari bir radyo ile olan özel çalışmaları ve iş birliği bu süreçte büyük önem taşımaktadır.
DR17 katılımcısı, ulusal yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlü tuttuklarını, öğrencileri kapsamlı
bir eğitim süreci sonrasında profesyonel stüdyo imkanları dâhilinde istihdam ettiklerini ve bu
sayede radyoda görev almış pek çok öğrencinin özel radyo yayıncılık sektöründe iş
bulabildiğini söyler. Katılımcı, radyoda görev almış ve bu görev sürecini başarıyla tamamlamış
öğrencilere bizzat rektör tarafından imzalı bir sertifika ve teşekkür belgesi verdiklerini ve bu
sayede öğrencilerin radyo yayıncılık tecrübelerini belgeleyebildiklerini de ifade eder. Ulusal
radyo sektörünce tanınmalarının bir nedenini de düzenledikleri etkinliklere ve aldıkları ödüllere
dayandırır.
DR2 katılımcısı, üniversite radyolarının yerel radyolar için yetişmiş insan kaynağı sunma
potansiyelinin ve kendi radyolarından yerel radyolara çalışmak için geçen öğrencilerin, iyi ikili
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur olduğunu hatırlatır. Ancak katılımcı, üniversite
radyolarında görev alan öğrencilerin eskisi kadar istekli ve yetkin olmadığını şu gerekçelere
dayandırarak açıklar:
“Her yerde iletişim fakültesi var maalesef. Öğrenci portföyünde düşüklük var. Nitelik ve nicelik
birbirine girdi. Kaliteli öğrenci az geliyor. Yani birinci tercihi değil de onuncu tercihine, altıncı
tercihine gelmiş. İsteksiz, sadece fakülte bitirmenin veya polis olmanın, subay olmanın
derdinde. Elli öğrencinin beşi, onu iyi; onlar da zaten sürekli uygulama alanında ve yazın kendi
memleketlerine gittikleri zaman kendi memleketlerindeki mali [ticari] televizyonlarda,
radyolarda, kanallarda çalışıyorlar.”
DR24 katılımcısı, radyoda çalışmış olan öğrencilerin bazılarının üniversitede aldıkları eğitim
farklı olsa da ülke içinde ve dışında radyo yayıncılığının yönetim, prodüksiyon, program yapımsunum gibi çeşitli alanlarında profesyonel meslek yaşamlarına devam edebildiklerini söyler.
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Fakat, geçmişte bu tür geçişlerin daha fazla olduğunu, son yıllarda radyo sektöründeki
daralmalarla birlikte bu oranın azaldığını hatırlatır.
DR5 katılımcısı, radyolarında çalışan öğrencilerin genellikle yayıncılık alanıyla hiç ilişkisi
olmayan bölümlerden olmaları nedeniyle radyo yayıncılık sektörünün onlar için bir istihdam
alanı olmadığını, radyolarının geçmişte (karasal yayının olduğu ve söz programlarının
yapılabildiği dönemlerde) öğrencilerin bir hobi, özgürleşme ve sosyalleşme alanı olduğunu
ifade eder.
DR22 katılımcısı, Türkiye’de radyo yayıncılığının istihdam konusunda yeterince fırsat
sunmadığını, bu durumun öğrencileri diğer yayıncılık alanlarıyla ilgilenmek zorunda bıraktığını
ifade eder. DR22’de görev alan öğrenciler ancak yerel radyolarda iş olanağı bulabilmektedir.
DR25 katılımcısı ise, radyoda görev alan öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında özel
radyolarda iş bulamadıklarından yakınır.
VR8 katılımcısı, radyoda çalışan öğrencilerin özel radyolarda iş bulmalarının çok zor olduğunu
ve şu ana kadar kendi radyolarından herhangi bir öğrencinin profesyonel bir radyoda istihdam
edilmediğini söyler. Katılımcı bu durumdan şöyle yakınır:
“Maalesef olmadı daha. Çünkü bu, sektörün kanayan yarası. Yani ben çok az olduğunu
düşünüyorum. Sektörde, ben Music OnAir ödüllerinde de bunu söyledim. Radyoların buna
kulak asması gerekiyor. Çünkü, çocuk buradan mezun oluyor. Tamam radyoyu çok seviyor
ama dışarıdaki radyolar onu seviyor mu diye düşünüyor. Yani hiç görmedim. İstihdam alanı
çok dar.”
VR9 katılımcısı, radyoda görev alan tüm öğrencilerin bu işi mesleki bir hedef doğrultusunda
değil, hobi amacıyla yaptıklarını hatırlatarak, radyolarının yayıncılık alanındaki istihdama bir
katkısının olmadığını ifade eder.
DR1, DR2, DR5, DR22, DR24, DR25, VR8 ve VR9 katılımcıları, mevcut beyanlarına ek olarak,
özel radyo yayıncılık sektörünün daralması, öğrencilerin mesleki ilgisizliği ve yetersizliği,
öğrencilerin üniversite radyosunu yalnızca bir burs alanı olarak görmesi, öğrencilerin iletişim
fakültesi ya da bir yayıncılık okulu haricindeki fakülte, bölüm ve programlardan olması
nedeniyle özel radyoların üniversite radyosunda çalışan öğrenciler için yeterli bir istihdam alanı
olamadığını vurgular.
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Şekil 15: Üniversite Radyolarında Çalışanların İstihdam Olanakları/Sorunları

3.7 İçerik Planlaması ve Yönetimi
Bu kısımda, radyoların genel yayın politikaları kapsamında, müzik politikaları, program
politikaları, denetim süreçleri, genel yayın biçim ve yaklaşımları, içerik üretimi aşamasında
yaşadıkları sorunları paylaşılacaktır.
3.7.1 Müzik Politikası
DR1 katılımcısı, benimsedikleri müzik politikasının önceleri kolaya kaçarak popüler müzik
olduğunu; ancak iletişim fakültesinde görevli bir hocalarından aldıkları eleştiri sonucu, popüler
müziğin yanı sıra alternatif müzik türlerine de yer vermeye başladıklarını dile getirir. DR1
yayınlarında caz, klasik, sanat, halk ve arabesk müzik türlerine de belirli zaman dilimlerinde
yer verilir. Şarkılar, Türkçe ağırlıklı olmakla birlikte yabancı müzik parçaları da radyoda
yayınlanır. DR1’in planlı bir müzik politikası bulunmamakta, müzikler öğrencilerin kendi nöbet
günlerinde ya da programlarında çalmak istediklerine göre değişiklik gösterebilir.
135

DR2 katılımcısı, üniversite senatosu kararıyla garanti altına aldıkları yayın ilkeleri sayesinde
radyolarının çok dinlenildiğini, “Yayın ilkelerimizde daha çok böyle mali [ticari] değil de gençlere
yönelik popüler müzikler, hit müzikler ve dinlenmemizin asıl sebeplerinden biri de radyoya
reklam almamamız.” sözleriyle ifade eder. Yayınlarında reklama yer verilmemesinin,
dinleyicileri bu radyoya yönelten en önemli unsur olduğunu vurgulayan katılımcı, Türkçe ya da
yabancı her türlü müzik türünde gençlerin ilgisini çekebilecek popüler parçaları tercih ettiklerini
söyler. Yine senato kararıyla, özgün müzik ya da siyasi içerikli şarkıları yasakladıklarını da dile
getirir.
DR3’te ağırlıklı olarak Türkçe pop türünde müzikler yayınlanmakta; fakat az da olsa radyoda
görev alanların kendi özel ilgi alanlarına yönelik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, rock
müziği gibi türlere de yer verilmektedir. Katılımcı, öğrencilerin ilgi alanlarındaki müziklerin
radyonun genel yayın akışına uygun olmasa da radyoda çalınması gerektiğini düşündüklerini
dile getirir. Bununla birlikte, müzik akışlarında ağırlıklı olarak Türkçe pop müzik olmasına
gerekçe olarak, genel eğilimin ve talebin bu yönde olmasını ve şehir halkı tarafından da
dinleniyor olmalarını ortaya koyar. Katılımcı, şehir halkının taleplerinin müzik tercihleri üzerinde
etkili olduğunu “yabancı pop müzik çaldık … ama şehirden şöyle şeyler de geldi, yani işte öğlen
vakti açtım üniversite radyosuna baktım … yabancı müzik, bu ne ya, bizim radyomuzda bu mu
olur şeklinde. Yani o talepleri bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz” sözleriyle açıklar.
DR4’te, pop, rock, halk müziği, sanat müziği ve özgün müzik türleri yer alır ve radyoda yalnızca
Türkçe şarkılara yer verilir. Bu konuda karar verici olan kişi ise birim sorumlusudur.
DR5 katılımcısı, radyonun kurulduğu ilk yıllardan itibaren zamansal yayın planlaması
açısından müzik politikalarının değişmediğini, radyolarında gündüz Türkçe müzik çaldıklarını
ve pop, rock, sanat ve halk müziğin çeşitli örneklerine yer verdiklerini, akşam saatleri itibarı ile
ise klasik, caz, blues, country ve rock müzik türlerine yer verdiklerini dile getirir.
DR6’da yayınlanacak olan müziklere radyo sorumlusu karar vermekte ve radyoda Türk sanat
müziği, yöresel halk müzikleri, Türkçe pop müziği ve ilahi müziklere yer verilmektedir. Müzik
seçimlerinde yerel halkın hassasiyetlerini de gözettiklerini ve birtakım kriterleri göz önünde
bulundurduklarını ifade eden katılımcı, bu kriterleri şu sözlerle açıklar:
“Mesela Türk sanat müziği çalarken meyhane kültüründen uzak, Türk halk müziği çalarken
herhangi bir siyasi, çağdaş halk müziğinde daha çok yapılıyor bu, siyasi mesajdan uzak, Türk
pop müziği çalarken müstehcenlikten uzak, ilahi çalarken aşırılıktan uzak. Ve en iyileri, eski
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yeni fark etmez, hakikaten benimsenmiş, dinlendiği zaman ne güzel şarkı diyeceğiniz eserleri
çalıyoruz. Dönüşlerini de çok olumlu bir şekilde alıyoruz.”
DR7 katılımcısı, yayınlarında Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve tasavvuf müziği
çaldıklarını, yayın otomasyon programları olmadığı için bu türleri zaman dilimlerine
ayıramadıklarından gün içinde müziklerin karışık biçimde çalındığını söyler.
DR8 katılımcısı, radyoda çaldıkları şarkıların yüzde doksanının 1980 öncesine ait olduğunu,
listelerinde en fazla 900 parçanın Türkçe olduğunu ve yabancı müzik ağırlıklı yayın yaptıklarını
söyler. Radyoda program yapanların da desteğiyle oldukça geniş bir müzik arşivine sahip olan
DR8’de tüm dünyadan müzikler çalınabilmektedir. Katılımcı, genel müzik politikaları gereği,
popüler müziği tercih etmediklerini ifade eder. Bir müzik radyosu olarak, radyolarının dünyanın
pek çok ülkesinden dinlendiğini, ülkelerin elçilikleri aracılığıyla ülke müziklerinin radyolarına
gönderildiğini ve yayınlarında bu parçalara yer verdiklerini de ifade eder. DR8’de, müzik ve
program seçimi konusunda karar verici kişiler radyodan sorumlu olan iki öğretim görevlisidir.
DR9’da genel yayın akışında Türkçe pop ağırlıklı müzikler çalınırken, yalnızca hafta sonları
klasik ve caz türlerine de yer verilir. Radyoda, hafta içi program içeriği gerektirdiğinde farklı tür
müzikler de çalınabilmektedir. Katılımcı, radyonun ilk kurulduğu zamanlarda, 40 bin öğrenci
üzerinde dinleme ölçümü yaptıklarını ve katılımcıların %92,8’inin Türkçe pop müziği talep
ettiklerini söylemiştir. Popüler Türkçe pop müzik tercihlerinin gerekçesini anket sonuçlarına
dayandırır. Aynı zamanda, reklam yayınları olmadığı için şehirden yerel halkın da radyolarını
dinlediklerini, özellikle dolmuş ve minibüs şoförlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını da dile
getirir. Katılımcı, radyoda çalınan şarkıların seçiminde müzik direktörü ve konservatuardan bir
hocanın birlikte karar verdiklerini, program seçiminde ise yine ekipte görevli olan program
direktörü ve müzik direktörünün birlikte karar verdiğini belirtir.
DR10 bünyesinde bulunan üç farklı dijital radyoda Türkçe ve yabancı rock, caz, blues ve klasik
türde müzikler yer almakta, katılımcı popüler müzikten tamamen uzak durduklarını
söylemektedir.
Mevcut durumda Türkçe pop ağırlıklı müzik yayınladıklarını ifade eden DR11 katılımcısı,
arabesk müzik türü dışındaki pek çok türe açık olduklarını ve karasal yayına geçişle birlikte
Anadolu rock, Türk halk müziği ve yabancı pop müziği de çalmaya başlayacaklarını söyler.
Katılımcı, Türkçe pop müziği tercih etmelerinin gerekçesini, bu türün öğrenciler ve şehir halkı
tarafından çok dinlendiğini düşünmeleri olarak açıklamakta ve Kral Pop radyonun listelerini
takip ederek kendi çalma listelerini oluşturduklarını dile getirmektedir.
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DR12 katılımcısı, TRT’ye ait frekans aracılığıyla yayın yaptıkları için sorumluluk hissettiklerini
ve radyonun müzik politikası kapsamında tamamen TRT radyolarını örnek aldıklarını belirtir.
Radyoda ağırlıklı olarak Türkçe pop, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve az da olsa yabancı
popüler müzik yayınlanır. Katılımcı, şarkı seçimlerinde şarkının sözlerine çok dikkat ettiklerini,
‘küfürlü, argo ya da ahlak dışı’ sözler içeren şarkılara ve hukuken sorun yaşayan şarkıcıların
eserlerine radyoda yer vermediklerini söyler.
DR13’te ağırlıklı olarak Türkçe pop türünde şarkılar çalınmakta, bu seçim öğrenciler tarafından
yapılmaktadır. Katılımcı, öğrencilerin radyoda sevdiği müzikleri çaldıklarını, bu sebeple zaman
zaman sorunlar yaşadıklarını şu sözlerle dile getirir:
“… öğrenci sevdiği müziği programda çalmak istiyor. Müzik kültürü farklı olabiliyor gençler
arasındaki… Bir gün radyoyu açtım. Ağır rock müzik çalıyor İngilizce. Adam orda ağza
alınmayacak [küfürler] saydırıyor… Aradım, dedim şu anda çalan şarkının sözlerinin ne
dediğini biliyor musun? Hayır diyor. Kapat dedim onu… zaman zaman böyle sıkıntılarımız
oluyor ama daha çok öğrenci arkadaşlarımızın sevdiği müzikler…”
DR14 katılımcısı, radyonun müzik politikasını öğrencilerin taleplerine göre belirlediklerini ve
radyoda genel yayın akışında ağırlıklı olarak yabancı ve Türkçe rock müzik çaldıklarını dile
getirir. Öğrencinin talep etmesi ve dinleyicinin de bundan hoşlanması durumunda
programlarda diğer müzik türlerine de yer verebildiklerini söyler. DR14’te, öğrencilerin çalmak
istedikleri şarkılarda dikkat edilen en önemli unsur, şarkı sözlerinin argo ve küfür içermemesi
gerekliliğidir.
DR15 katılımcısı, radyonun müzik politikası kapsamında ağırlıklı olarak popüler ya da nostalji
Türkçe pop türünde şarkılar çaldıklarını; fakat yayın akışlarında caz, blues ve new age gibi
müzik türlerine de yer verdiklerini dile getirir. Katılımcı, popüler müziği takip etmeye
çalıştıklarını; ancak küfür içeren parçalar nedeniyle bu konuda kısıtlandıklarını ifade eder.
Genel yayın akışında popüler Türkçe pop şarkılarını tercih etmelerinin nedenini, aynı zamanda
temel hedef kitleleri de olan şehirde yaşayan gençlerin ve üniversite öğrencilerinin
beklentileriyle ilişkilendirir. Katılımcı, radyoda çalınacak müziklerin seçiminde tüm ekibin ortak
kararının yayına yansıdığını, programcının kişisel beğenisinin müzik tercihi üzerinde etkisi
olduğunu ifade eder.
DR16’nın müzik politikası çerçevesinde radyoda uzun yıllar yabancı contemporary hit müzik
(çoğunlukla pop türünde popüler müzik) çalınmış olup; katılımcı son yıllarda bu tercihin
değişerek alternatif yabancı müziğe evrildiğini belirtir. Radyonun genel müzik akışında
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alternatif yabancı müzik tercih edilse de programlar özelinde diğer müzik türlerine de yer
verilebilmektedir. Radyonun müzik seçimleri müzik direktörü tarafından yapılmakta,
gerektiğinde ekibin ortak kararı da müzik akış listelerine yansıtılmaktadır.
DR17’nin müzik politikası kapsamında radyoda ağırlıklı olarak Türkçe pop müziği yer almakta,
programlara ve farklı zaman dilimlerine göre değişmekle birlikte Türk halk müziği ve yabancı
müzik gibi farklı türlere de yayında yer verilmektedir. Katılımcı, müzik politikalarına radyonun
kurulduğu ilk günlerde karar verdiklerini ve bunu pek değiştirmediklerini dile getirirken, bu
süreci şöyle anlatır:
“… radyo kurulduğundan beri belli bir standardı var, popüler müzik… Kuruluşunda şehre de
hitap eden bir radyo kurulması konuşulmuştu. O yüzden bizim genel olarak gençlerin de
sevebileceği bir şey olması gerektiği için sürekli yabancı müzik çalan bir yayın politikası da
belirleyebilirdik ama ne kadar bir kitleye ulaşabilirdik veya bu amaca ne kadar hizmet edebilirdi.
Dolayısıyla herkesin kulağına hoş gelebilecek, gençlerin de sevebileceği, dinlemekten keyif
alabileceği bir radyo olsun dediğimizde, ama tabi bunu da sanat, halk ve yabancı müzikten
kopmamaya çalışarak…”
DR18’in müzik politikası kapsamında radyonun genel yayın akışında Türkçe ve yabancı pop
türünde hit (popüler) müzik çalınmakta, buna ek olarak kısa zaman dilimlerinde Türk sanat
müziği ve Türk halk müziğine de yer verilmektedir. Katılımcı, geçmişte yayın akışında sıralı
biçimde iki Türkçe bir yabancı şarkıya yer verdiklerini, rektörlükten gelen talep doğrultusunda
bunu üç Türkçe bir yabancı şarkı olarak değiştirdiklerini de ekler. Radyo kurulduğundan beri
müzik politikasının pek değişmediğini, radyoyu ağırlıklı olarak öğrenciler dinlediği için popüler
müziğe öncelik verdiklerini dile getirir.
DR19’un genel yayın akışında yabancı indie (bağımsız pop-rock) müzikler çalınmakta,
programlar özelinde ise Türkçe ve yabancı farklı türlere yer verilmektedir. Katılımcı, çalma
listelerinde mümkün olduğunca popüler müzikten uzak durmaya çalıştıklarını, Türkiye’den ve
dünyadan alternatif müziklere daha fazla yer verdiklerini belirtir.
DR20 katılımcısı, radyonun müzik politikasını oluştururken, bulundukları şehirdeki diğer
üniversite radyolarının müzik seçimlerini dikkate alarak, onlara alternatif olabilecek bir müzik
yayın politikasını tercih ettiklerini dile getirir. Bununla birlikte, öğrencilerin mezun olduktan
sonra başvurabilecekleri radyoların skalasını geniş tutmak adına çalma listelerinde pek çok
müzik türüne yer verdiklerini belirtir. Ağırlıklı olarak Türkçe müziği tercih ettiklerini, Tük halk
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müziği, Türk sanat müziği ve Türk pop müziği türlerinin yanı sıra yabancı müzik türlerinden de
öğrencilerin beğenilerine uygun müzikleri çaldıklarını söyler.
DR21’in müzik politikası kapsamında radyoda Türkçe pop müzik çalınmakta, programlar
özelinde diğer müzik türlerine de yer verilmektedir.
DR22 katılımcısı, radyonun yayınlayacağı müzikler ve programlar konusundaki politikasının,
kuruluş aşamasında hem dönemin rektörünün hem de iletişim fakültesinin iş birliğine dayalı
çalışmaları sonucunda belirlendiğini ve o yıllarda TRT radyolarının örnek alınarak içerik
planlaması yapıldığını söyler. Katılımcı, müzik politikası konusunda o dönemki hassasiyetin
özellikle arabesk türündeki müziklerden kaçınılması gerekliliği üzerine kurulduğunu dile getirir.
Radyonun müzik politikasının kamu yayıncılığı esasında biçimlendiğini ve farklı zaman
dilimlerinde, Türk sanat müziğine, Türk halk müziğine, pop, caz, rock, klasik müzik gibi farklı
müzik türlerine yer verilebildiğini belirtir. Katılımcı, radyoda pek çok farklı müzik türüne yer
vermelerinin gerekçesini şöyle anlatır:
“… çok farklı sosyo-kültürel yapılardan öğrencilerimiz geldiği zaman, hali hazırda var olan
müzik türlerinin ya da aşina oldukları türlerin dışında da müziklerle karşılaşma, dinleme, tanık
olma ve hatta belki de onları sevme olanağı, imkanını da yaratıyor. Yani bizim radyomuzda
çalışan ya da dinleyen öğrenciler sadece iletişim fakültesi öğrencisi olmak durumunda değil,
… Üniversitesi öğrencisi, üniversitesinin radyosunun olduğundan bir şekilde haberdar olmuş,
dinliyor ve bu müzik türleriyle tanışıyor. Zaten üniversite dediğimiz yer böyle bir yer değil mi?
Farklı kulüplere girersiniz, farklı olanaklarla tanışırsınız. Üniversite radyosunun önemli bir
misyonu da bu, öğrencilerine farklı müzik türlerini, farklı programları sunuyor olmak. Bu açıdan
da değerli.”
DR23 katılımcısı, radyonun müzik politikası kapsamında çalma listelerinde zaman dilimlerine
göre ayrılmış çeşitli türlerde yabancı müzik çaldıklarını söyler. Katılımcı, radyonun müzik
politikasını tarif ederken ‘Rock FM ve Virgin Radyo karması’ diyerek, indie, elektronik, pop,
blues, soul ve rock müzik türlerine yer verdiklerini, programlar özelinde dahi genel yayın
akışlarını değiştirmediklerini ifade eder. Mp3 ses formatı kalitesinde şarkı çalmak istemedikleri
için ve Türkçe müzikte ses bakımından ‘kaliteli kayıtlara ulaşmanın zor’ olması nedeniyle
Türkçe şarkılara yer vermediklerini dile getirir.
DR24 katılımcısı, müzik politikalarının radyonun ilk kurulduğu yıllardaki alternatif arayışına
dayandığını ve kurucuların o yıllarda özel radyolarda yeterince duyamadıkları yabancı rock
türündeki şarkıları yayınladıklarını söyler. O yıllarda şehirde özel bir radyonun olmaması
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sebebiyle yalnızca yabancı rock türünde müzikler çalan bir radyo fikri, kurucuları motive eden
bir müzik politikası olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcı, radyonun müzik tercihlerinin yıllar içinde
evrilerek bugünkü durumuna geldiğini ve uluslararası jargonda Hot AC (adult contemporaryyetişkin çağdaş) olarak geçen 25-44 yaş arası gruba hitap eden pop, pop-rock ve rock
türündeki müzikleri barındıran bir yapıya dönüştüğünü söyler. Katılımcı, radyoda çaldıkları
müziklerin yüzde otuzunun yeni ve güncel, yüzde yetmişinin ise eski şarkılardan oluştuğunu
dile getirir. Yabancı müzik politikalarının programlar özelinde de değişmediğini, radyoda
Türkçe müziğe yer verilmediğini söyler. Katılımcı, Türkçe müziğe yer vermemelerinin bir
nedeninin de Türkçe şarkıların telif anlaşmalarının dışında kalması olduğunu hatırlatır.
DR25 katılımcısı, radyonun müzik politikası çerçevesinde hem bilinçli bir tercihle hem de telif
sorununa takılma riski düşük olduğu için ağırlıklı olarak caz, blues ve klasik müzik eserlerine
yer verdiklerini dile getirir. Çalma listelerinde az sayıda yerli eser bulunur.
VR1’de ağırlıklı olarak yabancı rock, elektronik ve popüler parçalar çalınmakta; ancak program
içeriği ve programcının talebine göre istisnai de olsa Türkçe diğer türlerde de müziklere yer
verilmektedir.
Genel yayın akışında yabancı müzik parçaları çalan VR2’de ağırlıklı olarak alternatif indie rock
şarkılarına yer verilir. Programların konusu ve içeriğine göre istisnai de olsa Türkçe ve yabancı
diğer müzik türlerine de yer verdiklerini belirten VR2 katılımcısı, genel yayın akışlarının yüzde
sekseninin indie rock müziklerinden oluştuğunu özellikle vurgular.
Genel müzik politikalarının indie müzik odağında biçimlendiğini dile getiren VR3 katılımcısı,
techno müzik türüne de listelerinde yer verdiklerini söyler. Radyoya programcı kabul ederken,
programcı adaylarının müzik zevklerinin genel müzik politikalarına uygun olmasını
gözettiklerini, bu sebeple neredeyse tüm programcılarının müzik zevklerinin homojen biçimde
radyoya da yansıdığını dile getirir. Türkçe ve yabancı popüler müziklerden uzak durduklarını,
geçmişte diğer Türkçe müzik türlerine karşı da çok katı yaklaştıklarını ifade eden katılımcı, son
dönemde beğenileri farklı olan öğrencileri radyodan uzaklaştırmamak adına özel programlar
söz konusuysa, en azından birer program olmak koşulu ile, Türk sanat müziği, arabesk ya da
Türk halk müziği gibi türlere de yer verebildiklerini ifade eder.
Katılımcı, VR4’ün genel yayın akışında farklı zaman dilimlerinde olmak üzere, caz, blues, rock,
pop, elektronik ve reggae türlerinde yabancı müzik çaldıklarını; ancak programcıların kendi
programlarında Türkçe müzik de çalabildiklerini söyler. Türkçe müzikte, uzak durdukları türün
arabesk olduğunu hatırlatır.
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VR5 katılımcısı, radyolarında Türkçe ve yabancı pop, rock ve rap türlerinde müzik çaldıklarını,
öğrencilerin genel beğenisine hitap etmeye çalıştıklarını söyler. Farklı müzik türleri, günün
çeşitli zaman dilimlerine yayılarak yayınlanır.
VR6 katılımcısı, müzik politikalarını popüler hit müzik üzerine kurduklarını, ağırlıklı olarak
Türkçe ve yabancı pop ve rap müziğe yer verdiklerini, Number 1 ve Power Türk Radyo’yu
kendilerine örnek aldıklarını söyler. Katılımcı, bu tercihlerinin gerekçesini şöyle aktarır:
“Sebebi de bu radyoların asıl dinleyici kitlesinin daha çok üniversite ve genç olarak
niteleyebileceğimiz gelir grupları. Biz de zaten burada üniversite öğrencilerini hedef aldığımız
için bu gelir grubunu hedef aldığımızdan…”
VR6’da çalan müziklerin karar vericisi radyo sorumlusu iken, program önerileri yazılı olarak
genel sekreterliğe sunulur.
VR7 katılımcısı, radyonun müzik politikası çerçevesinde yerli ya da yabancı pek çok müzik
türüne yer verdiklerini söyler. VR7’de programcılar çalmak istedikleri müzikler konusunda
özgür olduklarından, programcı sayısına paralel biçimde müzik türü de çeşitlenmektedir.
Katılımcı, içinde alkol, uyuşturucu, küfür ve siyasi mesaj içermeyen şarkıların haricinde her
türden şarkının çalma listelerinde yer alabileceğini hatırlatır. Bu kapsamda, radyoda
çoğunlukla Türkçe pop çalınmakla birlikte yabancı pop, hip hop, rap, Türk halk müziği ve
gerektiğinde diğer türler de yer almaktadır.
VR8 katılımcısı, genel yayın akışında Türkçe pop müziği çaldıklarını söylerken, programlar
dâhilinde diğer türlere de yer verdiklerini ifade eder. Bunun yanı sıra, yeni yayın dönemiyle
birlikte öğrencilerden gelen talep doğrultusunda yabancı pop müzik de çalmaya
başlayacaklarını belirtir. Katılımcı, genel yayın akışlarında Türkçe pop müziği tercih etmelerinin
nedenini, daha genel ve geniş bir kitleye hitap etmek olarak açıklar.
VR9 katılımcısı, radyonun müzik politikası çerçevesinde yabancı ağırlıklı müziklerden caz,
pop, elektronik, rock türlerine, Türkçe müzikte ise ‘üçüncü yeni’ olarak adlandırdıkları alternatif
müziğe yer verdiklerini söyler. Katılımcı, yayın akışlarında yabancı kökenli müziklerin daha
fazla yer aldığını belirtir.
DR24 dışındaki üniversite radyolarının tamamının, radyoda yayınladıkları müzik türleri
konusunda karma bir tutum benimsediği, yayın akışlarında az ya da çok birden fazla müzik
türlerine yer verdikleri görülmüştür. DR6 ve DR7 diğer tüm radyolardan farklı olarak tasavvuf
müziğine, ilahilere yer verir.
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Örneklemde bulunan radyoların yirmi ikisi; DR1, DR2, DR5, DR10, DR12, DR14, DR15, DR16,
DR17, DR18, DR19, DR20, DR22, DR25, VR1, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR7 ve VR9
yayınlarında farklı oranlarda Türkçe ve yabancı müzik türlerine birlikte yer vermektedir. DR1,
DR3, DR9, DR11, DR17, DR18, DR20 ve DR22 ağırlıklı olarak Türkçe müziğe yer verirken;
DR8, DR16, DR19, DR25, VR1, VR2, VR3, VR4 ve VR9 ağırlıklı olarak yabancı müziğe yer
verir. DR3, DR4, DR6, DR7, DR21 ve VR8, yayınlarında yalnızca Türkçe müziğe verirken;
DR23 ve DR24 yalnızca yabancı müziğe yer verir.
DR1, DR2, DR3, DR9, DR11, DR13, DR15, DR17, DR18, DR21, VR1, VR6, VR7 ve VR8
katılımcıları yayınlarında ağırlıklı olarak pop müzik türüne ya da popüler müziğe yer verdiklerini
beyan ederken; DR8, DR10, DR16, DR19, DR24, DR25, VR2, VR3 ve VR9 katılımcıları,
radyolarda yaygın olarak yer verilmeyen alternatif müzik türlerini tercih ettiklerini beyan eder.
Indie müzik, alternatif kategorisinde en çok dile getirilen müzik türüdür. Caz, rock, blues ve
klasik müzik türleri alternatif olarak beyan edilen diğer müzik türleridir. Katılımcıların,
radyolarında Türkçe pop ya da popüler müziğe yer vermelerine gerekçe olarak sundukları
argümanlar ya öğrencilerin beğeni ve tercihleri ya da geniş bir hedef kitleye ulaşma amacıdır.
DR1, DR2, DR3, DR9, DR11, DR13, DR14, DR15, DR18, VR1, VR3, VR4, VR5, VR6 ve VR7
katılımcıları, radyoda çalınacak olan müziklerde, radyoda çalışan öğrencilerin ya da hedef kitle
olarak tercih edilen üniversite öğrencilerinin beğeni ve tercihlerinin etkili olduğunu
vurgulamıştır. Radyoda çalınacak olan müziklerin neler olacağı konusundaki yetkili kişi ve
birimler genel olarak mevcut radyo sorumlusu iken, müzik direktörü, konservatuvar hocası,
radyo ekibinin tümü ve üst yönetim, diğer yanıtlar arasındadır. DR6 katılımcısı, bu konuda
yerel halkın hassasiyetlerini de önemsediklerini dile getirmiştir.
DR2, DR6, DR12, DR13, DR14, DR22 ve VR4 katılımcıları, yayınladıkları müzik seçimlerinde
birbirlerinden farklı bazı hassasiyetlerinin olduğunu dile getirmiştir. Arabesk ve özgün müziğe
yer vermemek, siyasi içerikli şarkılara ya da politik bilinirliği olan şarkıcılara yer vermemek,
argo, küfür, müstehcenlik içeren müziklere yer vermemek, beyan edilen hassasiyetlerdir.
Genel yayın akışlarında sınırları belli, planlı müzik politikaları olduğunu beyan eden radyolar;
DR5, DR19, DR23, DR24 ve VR2’dir.
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Şekil 16: Üniversite Radyolarının Müzik Politikaları

3.7.2 Program Politikası
DR1 programları, ağırlıklı olarak katılımcının ifade ettiği biçimde “öğrenciler tarafından daha
kolay görüldüğü için” belirli bir konudan uzak, sohbete dayalı programlardan oluşur. Katılımcı,
bunların haricinde haftada birer kez gerçekleştirilen sinema, edebiyat, felsefe, spor ve müzik
programları ile belirli bir konu çerçevesinde yapılan program eksiklerini kapatmaya
çalıştıklarını ifade eder. Katılımcı, radyo program konularının tespiti ile ilgili kararların nasıl
alındığı sorusuna “… hocaya söylemiyoruz. Çünkü artık kendi aramızda oturmuş bir düzenimiz
var. Çok sistematik ilerleyen... İşte yayın koordinatörümüz var ve her yayın koordinatörü
kendine stajyerlerden ya da sonrasında yayıncı olanlardan bir iki kişiyi belirleyip kendi yanında
işi öğretiyor. Ve böylelikle nasıl olması gerektiğini, en azından o sorumluluğun, yayın konuları
açısından sorumluluğun katı olarak uygulayabileceği kişiler oluyor onlar…” yanıtını verir.
DR2 katılımcısı, yayınladıkları programları; sokaktaki insanların belirli konular çerçevesindeki
görüşleri, şiir dinletileri, kıssadan hisse hikayeler gibi programlarla örnekler. Programlarında
müzik unsurunun daha fazla olduğunu da söyler. Katılımcı, üniversitenin başarılarını, radyoda
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haberleştirdiklerini ya da özel programlarla konunun muhatabını davet ederek dinleyicilere
aktardıklarını belirtir.
DR3 katılımcısı, radyoda 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası üniversite yönetimi tarafından
söz programlarının durdurulması talimatı aldıklarını ve o günden beri söze dayalı programlar
gerçekleştirmediklerini söyler. Görüşmenin gerçekleştirildiği günlerde bu kuralın esnetilmesi
sonucunda yeni bazı programlar için hazırlık yaptıklarını da ekler. DR3’te programların da dâhil
olacağı yeni yayın sürecinde planlanan ilk program, dönüşen yeni nesil üniversite anlayışının
yansıdığı birimleri tanıtacak, anlatacak olan üniversite odaklı bir program olacaktır.
DR4 katılımcısı, program politikaları kapsamında genel basın meslek ilkelerini dikkate
aldıklarını, “toplumsal ve kültürel değerlere sadık kalınarak üretilen program içerikleriyle gerek
canlı gerekse banttan yayınlanan programlarda kültür, edebiyat, sağlık, haber, çalışma hayatı
vb. içeriklerde” program üretmeye gayret ettiklerini ifade eder. Ayrıca sözlerine, “toplumsal
sorumluluk bilinci ile program yapılmasına özen gösterdiklerini, özel değil kamu yayıncılığı baz
alınarak kaliteli içerik barındıran her program önerisini değerlendirmeye aldıklarını” da ekler.
Programlarının önemli bir kısmının dış yapımlardan oluştuğunu söyleyen DR6 katılımcısı,
Diyanet ve Akra FM gibi radyolarda yayınlanan programlara yayın akışlarında yer verdiklerini,
bunun haricinde radyo sorumlusunun ve gönüllü öğrencilerin de ürettikleri programlarla birlikte
radyolarında genel olarak yaşam, sağlık, müzik, edebiyat, tarım, turizm gibi alanlarda
programlar yayınladıklarını dile getirir. Katılımcı, üniversitenin tanıtımı çerçevesinde haber ve
duyurularının öğrencilere aktarıldığı programları da dönemsel olarak yaptıklarını ve
önemsediklerini belirtir. DR6 katılımcısı, yayınladıkları içerikler konusunda milli hassasiyetleri
olduğunu ifade etmekte ve radyolarında düzenli olarak yayınladıkları içeriklere yönelik yayın
politikalarını şu sözlerle anlatmaktadır:
“Bizim radyomuzun şöyle bir yayın politikası var. Özel günlere çok dikkat ediyoruz. Mesela
Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde onu anma adına bir program... İstiklal Marşı’nın her
saat başı on kıtasını çalıyoruz. Sarıkamış şehitlerini anma günü oluyor. Onlarla ilgili
paylaşımlar yapıyoruz. Özel gün ve haftalara dikkat ederek yayın yapıyoruz. Bunlara da özel
programlar hazırlıyoruz. Çanakkale Zaferi ile ilgili programlar yaptığımız zaman içeriğini
paylaşıyoruz. O günü anma adına mesajlarımızı paylaşıyoruz. Aslında her ikisini de yapıyoruz.
Hem programları tanıtan hem de gündemi belirleyen paylaşımlar yapıyoruz.”
DR8’de halihazırda yapılan altı program da müzik programı olup, geçmişte yapılan programlar
da müzik ağırlıklı olmuştur. Katılımcı, söz ağırlıklı program yayınladıkları dönemlerde üst
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yönetimden müdahale ve eleştiriyle karşılaştıklarını, bu durumun hem kendilerinde hem de
öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne sebep olması dolayısıyla söz programlarından
tamamen vazgeçtiklerini belirtir. Radyoda müzik ve program seçimi konusunda karar verici
kişiler radyodan sorumlu olan iki öğretim görevlisidir.
Radyolarını müzik ağırlıklı, konuşan radyo olarak nitelendiren DR9 katılımcısı, pek çok söz
programları olduğunu; tarih, sağlık, yaşam, psikoloji, müzik, iletişim, sinema, edebiyat, kültür,
gezi ve üniversiteden haberler kategorilerinde program içerikleri ürettiklerini dile getirir. Ayrıca,
öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan eğlence içerikli şov programlarının olduğunu da ekler
ve bu türde program yapabilen öğrencileri desteklediklerini ve teşvik ettiklerini söyler. Katılımcı,
program konu seçimlerinde, öğrencileri kendi önerileri doğrultusunda özgür bırakabildikleri gibi
kendi önerileriyle yönlendirebildiklerini de ifade eder. Öğrenciler özellikle benzer önerilerle
geldiklerinde onları farklı konulara ya da açıkta olan diğer programlara yönlendirdiklerini söyler.
Katılımcı, haber programlarında güncel siyasetten ve ülke meselelerinden uzak durduklarını,
yalnızca üniversite haberlerini yayınladıklarını belirtir. DR9’daki program seçimlerinde, ekipte
görevli olan program direktörü ve müzik direktörünün ortak kararı etkilidir.
DR10 katılımcısı, programlarının tamamının kısa konuşmalara dayalı müzik programları
olduğunu, konuların tamamının müzikle, eserle, sanatçıyla ya da icracıyla ilgili olduğunu dile
getirir. Katılımcı, söz programlarını tercih etmemelerinin gerekçesini şöyle açıklar:
“Çünkü dünyada da eğilim bu. İnternetten yayın yaptığımız için size sadık bir dinleyici
oluşturmanın yolu, özellikle İnternet yayıncılığında müzik dinlemek istiyor. Çünkü, o anda
uğraştığı işten kopmak istemiyor. Söz duyduğunda kulak vermesi gerekiyor. Yani artı bir
konsantrasyon gerektiriyor sözlü yayına geçildiğinde. Çünkü adamın ne dediğini anlamak,
intikal etmek, anlamak zorundasınız, o zaman yaptığınız işten kopuyorsunuz… Bir de zaten
memleketin hâl ve gidişatı anlamında radyo yayıncılığını sürdürmenin en sağlıklı yollarından
biri de minimum sözlü yayın yapmaktır, yani ben ona inanıyorum… Öğrenci ne diyecek ki diye
korkunuz olmuyor.”
DR12 katılımcısı, program politikaları kapsamında toplumu bilgilendiren, akılda kalan program
içeriklerine yer verdiklerini dile getirirken, bu yönde birbirinden farklı türlerde pek çok programa
sahip olduklarını ifade eder. Şehrin kültürel mirasının çok önemli bir parçası olması nedeniyle
halk türküleri ve ozanlarla ilgili programlar, tarih ve kültür programları, sağlık, spor, eğitim
programları ve üniversitedeki akademik çalışmalara yönelik programlar, DR12’deki
programlardan bazılarıdır. DR12’de kamu spotları da önemsenmekte ve kamu spotlarına
sıklıkla çalma listelerinde yer verilmektedir. Katılımcı, “… üniversitedeki akademik çalışmalar,
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ülke düzeyindeki akademik çalışmalar, yapılan uluslararası yayınlar ve başarılar, hocaların
yaptığı çalışmaları, kendilerini davet ederek kendilerinden dinleyerek… kendi eserlerini
kitaplarını, kendi yapmış oldukları belgesel çalışmalarını buradan bilgilendirmek amaçlı
kendilerinden de dinliyoruz. Eğitim anlamındaki çalışmaları da bu şekilde yürütüyoruz.”
sözleriyle eğitim ve akademik yayınlarda ne tür içeriklere yer verdiklerini açıklar.
DR13’te mevcut programlar, ağırlıklı olarak belirli bir konu çerçevesinde yürütülmeyen,
öğrencilerin günlük rastgele konu seçimleri etrafında dönen eğlence ağırlıklı programlardır.
Radyoda müzik, şiir ve edebiyat kategorisinde programlar da yapılır. Katılımcı, radyoda müzik
programlarının ağırlıkta olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemlerde
radyodaki programları, üniversitenin akademik ve idari birimlerinin yetkililerinin de desteğiyle
daha çok öğrencilerin sorunlarının konuşulduğu içeriklerle tasarlayacaklarını dile getirir.
DR14 katılımcısı, radyonun program politikası çerçevesinde söz programlarına önem
verdiklerini, müzik programlarından mümkün olduğunca kaçındıklarını vurgular. Halihazırda
sekiz farklı programın konuları; sinema, müzik, spor, kültür-sanat (yerel hikayeler)
kategorilerinden olup, bir de Arapça dilinde yapılan interaktif bir program bulunur.
DR15 katılımcısı, bir program hariç diğer tüm programlarının müzik programlarından
oluştuğunu, söz programı olarak radyoda yalnızca bir sağlık programının yayınlandığını söyler.
Bu söz programı ise tıp fakültesinden bir hocanın sunuculuğunda, yine aynı fakülteden
hocaların konuk olarak katılmasıyla gerçekleştirilir. Katılımcı, radyo sorumlusu olarak söz
programlarına ağırlık vermeyi tercih edebileceklerini; ancak dinleyicilerin çaldıkları müzikler
konusundaki olumlu geri dönüşleri nedeniyle müzik formatında devam etmeyi daha uygun
bulduklarını belirtir. Katılımcı, “kaçınılmaz olarak müzik kutusuyuz ama en azından kutunun içi
iyi” diyerek müzikal içeriklere verdikleri önemi bir kez daha vurgular.
DR16 katılımcısı, radyoda eğitim, kültür, sanat, müzik, spor, çocuk gelişimi, mutfak kültürü,
psikoloji, sinema gibi pek çok türde program yayınladıklarını, söz ve müzik programlarında
denge sağlamaya çalıştıklarını ifade eder. Ancak katılımcı, radyoda yayınlanan pek çok söz
programı da dâhil olmak üzere genel politikaları gereği, anonsların, şarkı giriş ve bitişlerine
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konuşmaların yapıldığını söyler. Katılımcıya göre, sektörde format yayıncılığı olarak tabir
edilen şarkı giriş ve çıkışlarına yapılan anons biçimini tercih etmelerinin en önemli gerekçesi,
özel söz programları haricindeki saatleri de değerlendirerek, öğrencilerin kısa anonslarla dahi
olsa yayın tecrübesi kazanmalarının onlar için faydalı olacağı yaklaşımıdır. Katılımcı, bu
konudaki bakış açılarını şöyle özetler:
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“O saatleri boş tutmaktansa çocukları yetiştirmek bizce daha mantıklı. Yani biz ne kadar
alternatif müzikler çalıyoruz desek de sektöre insan yetiştirme boyutundaki misyonumuz da
var, bunu bence tamamlamalıyız. Çünkü, yayında ne kadar tecrübe edinirse, yayın heyecanını
atma, yayında rahat konuşma, kendi özgüvenini kazanma, yayında içerik üretme, anons
yeterliliğini artırma konusunda, mesela yazarak anonslarını yaptırırız çocuklara ama belirli
yerlerden sonra pay bırakırız ve kendi konuşmalarına müsaade ederiz. O yetkinliğe geçmek
için bile yayında pişmeleri gerekiyor. O yüzden bu yayınlar onları sağlıyor aslında. Ama özel
programlar da onların ayrı bir … özerk alanı gibi.”
DR16 katılımcısı, üniversitedeki öğrenci kulüplerini de önemsediklerini ve öğrenci kulüpleri
aracılığıyla öğrencilerin meselelerini programlarına yansıttıklarını, bunun yanı sıra sivil toplum
kuruluşlarıyla da ilgili program yaparak, bu kuruluşların seslerini duyurmalarına yardımcı
olduklarını dile getirir. Katılımcı, ürettikleri programların öğrencilere ve topluma fayda
sağlaması konusunda hassas olduklarını şöyle anlatır:
“… suya sabuna dokunmayan bir kurum değiliz… Bilgilendirme, duyurma, tanıtma noktasında
biz elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz… Yalnızca müzikal anlamda söylemiyorum,
mesela, kitap programı, edebiyat programı… çoğu radyo riske atmıyor yani diyor ki … dinleyici
kaybederim, söz programlarına girdiğim anda dinlenme sayısı düşüyor diyor mesela… bir
üniversite radyosunun … ticari olma dışında birçok şeyi denemiş bir radyoyuz … kamuya fayda
sağlama, sosyal, işte … kan anonslarıdır, duyurumlardır ya da bilgilendirme, mesela sağlık
programları yapıyoruz. O sağlık programlarında insanları bilgilendirici, hocalarla röportajların
olduğu, çocuk gelişimine dayalı yakın zamanda bir program başlatacağız. Sürekli bu akış
devam ediyor. Üniversitenin zenginliklerini anlatmaya çalışıyoruz, genel olarak insanlara bilgi
verme, tanıtma, duyurma, haber verme noktasında da olmaya çalışıyoruz…”
DR17 katılımcısı, radyoda müzik, magazin içerikli eğlence programlarından, psikoloji, kültür,
sanat, gezi ve öğrenci topluluklarına yönelik programlara kadar pek çok konuda program
üretildiğini söyler. Katılımcı, DR17’nin program politikası kapsamında konu seçimlerine
kendilerinin pek karışmadığını, öğrencileri işlemek istedikleri konu ve türlerde program yapma
konusunda özgür bıraktıklarını söyler. Bu konudaki yaklaşımlarını şöyle anlatır:
“… biz genç beyinlerin radyosuyuz ki onların hayal dünyasını yansıtmak istiyoruz. Çoğu zaten
müziği seven gençler oluyor, bize başvuranlar. Onların hayallerine ayak uydurmaya
çalışıyoruz ve içerikler tamamen onların düşlediği şekilde oluyor. Bunda çok farklı şeyler
çıkabiliyor. Çok böyle psikolojiyle ilgili programlar da çıkabiliyor. Bunlara hep bir müzik eşlik
ediyor. Dünya müzikleri yapmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Hepsine ayak uyduruyoruz…
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Bir de şuna dikkat ediyoruz. Toplumu ayrıştıran değil de bir araya getiren işlere imza atıyoruz.
Ötekileştirmeyen bir şeyse her şeye açığız açıkçası. Çocuk kendini doğru düzgün ifade
edebilsin, inandığı bir işe imza atabilsin. O bireyi çok önemsiyoruz aslında, mikrofon başına
çıkan kişiyi. Kendisine inanmasına. Dolayısıyla çok basit bir iş de yapıyor olabilir. Burada
masal okuyup giden öğrencilerimiz de oldu. Çok basit görürsünüz ama aslında hiç de öyle
olmadı… Radyo tiyatrosunu da çok önemsiyoruz… Stüdyo kısmı çok yorucu oluyor malum
ama başarıyoruz… Biz dediğim gibi toplumu ayrıştırmayan her fikre açığız.”
DR18 katılımcısı, programların sohbet ağırlıklı ilerlediğini, müzik ağırlıklı programlara yer
verdiklerini ve program çeşitliliği bakımından radyonun program politikasının ‘tam
oturmadığını’ dile getirir. Katılımcı, halihazırdaki söz programlarına örnek olarak bir sinema
programını sunarken, diğer programların popüler şarkı anonsları olarak ilerlediğini söyler.
Bunun yanı sıra radyoda zaman zaman telefon bağlantısı ile pop (hit) müzik şarkıcılarıyla
sohbete dayalı programlar da yapılır. Katılımcı, yayıncılardan beklentilerinin müzik ve magazin
çerçevesinde içerikler üretmeleri olduğunu söyler. Kültür-sanat, eğitim gibi konuları içeren
programlar üretemediklerini söylerken bunun gerekçesini şöyle açıklar:
“Bunu yapabilecek kapasitede çocuğumuz [öğrencimiz] yok… Bize öyle bir teklif gelmedi…
Mesela, rektör gelse ‘kim onunla radyo programı yapacak’ diye düşünüyorum…, Rektöre kim
soru soracak. Bunlar ne hocam biliyor musun, … sağ tarafta zaten yayın akıyor. Oradan
Google’a yazıyorsun, oradan iki satır bir şey okuyorsun, müzik zaten sıradan geçiyor. Bunun
adı müzik kutusundan başka bir şey değil. Çocuk kendini geliştirmiyor. Hoca istediği kadar
‘kendinizi geliştirin’ dese de. Hocalar da teşvik etmiyor.”
DR19’un program politikası çerçevesinde yaygın ticari radyoların program içeriklerine benzer
içeriklerin dışında, önemli konularda, öğrencilerin araştırma yapmasını teşvik edecek söz
programlarına ağırlık verilir. Bu kapsamda, DR19’da kültür-sanat, edebiyat, psikoloji, sinema,
sağlık, spor, radyo tiyatrosu gibi pek çok tür ve konuda programlar yapılır. Katılımcı, radyo
tiyatrolarına ve sosyal sorumluluk yönü de olan programlara özel önem verdiklerini söyleyerek,
öğrencileri bu tür program içerikleri üretme konusunda teşvik ettiklerini dile getirir. Bu tür
programların arşiv kaydını eş zamansız olarak da dinleyicilere sunduklarını söyler. Farkındalık
oluşturacak programların yaygınlığını artırmak adına zaman zaman diğer radyolarla iş birliği
yaptıklarını da ekler.
DR20 katılımcısı, bir üniversite radyosu olmanın bilinciyle kültür-sanat içerikli programlara
ağırlıklı olarak yer verdiklerini, edebiyat, şiir, sağlık, hukuk, müzik ve bilgi-kültür yarışması gibi
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konularda programlar ürettiklerini söyler. Katılımcı, programların yalnızca öğrenciler tarafından
hazırlanıp sunulduğunu, hocaların yalnızca konuk olarak programa davet edildiğini dile getirir.
DR21 katılımcısı, belirli bir konusu olan söz programlarını daha fazla önemsediklerini,
yayınlarında müzik programlarına daha az yer verdiklerini söyler. Aile ve çocuk ekseninde bir
eğitim programına ve sağlık, tarih, tarım gibi alanlarda çeşitli bilimsel programlara sahip
olduklarını, bu programların akademisyenlerin desteğiyle gerçekleştiğini dile getirir. Radyoda
yine hem akademisyenler hem de öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan güncel ve nostaljik
müzik programlarının da yayınlandığını ekler. Katılımcı, program politikaları kapsamında,
üniversitedeki

hocalardan

destek

alarak

hazırladıkları

bilimsel

programları

çok

önemsediklerini, yedi bilimsel programın arşiv kaydını eş zamansız biçimde dinleyicilerine
sunduklarını söyler. Ayrıca, programların hiçbirinin canlı yayınlanmadığını, tüm programların
hazırlanıp kaydedildikten sonra yayına verildiğini ifade eder.
DR22 katılımcısı, edebiyat, kültür-sanat, sağlık, spor alanlarında söz ağırlıklı programlara
yayınlarında önem ve yer verdiklerini, programcı adaylarını bu alanlarda program yapmaları
konusunda teşvik ettiklerini söyler. Katılımcı, iletişim yarışmalarını da önemsediklerini, bu
yarışmalardan çeşitli ödüller aldıklarını ve öğrencilerin üretim sürecini bu yarışmaların içeriğini
de dikkate alarak yönlendirdiklerini hatırlatır. Katılımcı, kamu hizmeti yayıncısı olduklarına dair
vurgu yaparken, radyonun yayınlayacağı müzikler ve programlar konusundaki politikasının,
kuruluş aşamasında hem dönemin rektörünün hem de iletişim fakültesinin iş birliğine dayalı
çalışmaları sonucunda belirlendiğini ve o yıllarda TRT radyolarının örnek alınarak içerik
planlaması yapıldığını dile getirir. İlk yıllarda radyo haberciliğine çok önem verdiklerini ve bir
radyo haber birimi oluşturduklarını söyler. Bu kapsamda, Meteoroloji İl Müdürlüğü ile iş birliği
yaparak kentin hava durumunu detaylı biçimde her sabah dinleyicilere aktardıklarını, yine bu
birim kapsamında muhabir yetiştirme amacıyla atölye çalışmaları düzenlediklerini dile getirir.
Katılımcı, üniversitedeki ya da kentteki önemli etkinliklere muhabir göndererek radyonun kendi
haberlerini üretebilme potansiyelini artırdıklarını söyler. Radyonun ‘üniversiteyle kent
arasındaki köprü vazifesinde, radyo haber merkezinin de o dönem büyük bir işlev gördüğünü’
ifade eder. DR22 katılımcısı, kentteki kültür-sanat faaliyetlerini, festivalleri yakından takip
ederek, etkinlik haberlerini dinleyicilerle paylaştıklarını, kente gelen sanatçılardan ya ses kaydı
alarak ya da onları radyo programlarına konuk alarak içeriklerini zenginleştirdiklerini dile getirir.
DR23 katılımcısı, radyonun program politikasında söz ağırlıklı programları önemsediklerini,
kültür-sanat içerikli programlara yer vermek istediklerini; ancak öğrencilerin bu üretim
konusunda isteksiz ve yetersiz kalmaları nedeniyle müzik programlarına daha fazla yer vermek
durumunda kaldıklarını ifade eder. Buna karşın, radyoda program yapma konusunda
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üniversitenin tüm personeline açık olduklarını ve akademisyenlerin de radyoda program
yapabildiğini, çeşitli tematik müzik programları ve çocuklara yönelik edebiyat programı gibi
farklı konularda içeriklere sahip olduklarını söyler.
DR24 katılımcısı, radyonun bir müzik radyosu olduğunu vurgulayarak program politikalarının
da buna göre şekillendiğini ifade eder. Katılımcı, en söz ağırlıklı programlarının dahi
konusunun ve türünün müzik olduğunu ve pek çok tematik müzik programı yayınladıklarını
belirtir. Katılımcı, şarkılar arasında kısa konuşmaları tercih ettiklerini, kültür-sanat etkinliklerine
yönelik haberlere sıklıkla yer verdiklerini ekler. Yakın geçmişte radyoda şiir, arkeoloji ve
sinema odağında programlar yapıldığını, istisnai de olsa talep edilmesi durumunda farklı
konularda programlara yer verebildiklerini hatırlatır. Programcı adaylarından, radyoda farklı
konu ve türlerde program taleplerinin nadiren yapıldığını söyler. Katılımcı, müzik ağırlıklı
içeriklere sahip olmalarının gerekçesini ve programlara verdikleri önemi şöyle anlatır:
“Radyoda bunu yapmak [farklı konu ve türlerde söz programları] daha zorlu. Bir de süreklilik
arıyoruz biz. Başvuru gelince bir yayın süresince bunu yapabilecek mi? Bir de içerik nasıl
olacak neye benzeyecek. Program program konu listesi istiyoruz. O aşamada elenen
başvurular olabiliyor… bir şeyi hayata geçirip bir dönem boyunca kalmasını istiyoruz en
azından. Biz her bir programımızın marka olmasını istiyoruz ve uzun yıllar var olmasını
istiyoruz. Yayın dönemi başında program başlarken her şeyini planlıyoruz. Sosyal medyada
nasıl tanıtacağımızdan, programa sponsorluk alıp almayacağımıza, yayın akışındaki yerine,
bununla ilgili prodüksiyonuna intro (giriş), outrosuna (çıkışlarına) kadar her şeyini planlıyoruz.
Bunu bir hafta yapmak bizim için çok zor ve hiçbir faydası olmayacak bir iş. Biz bu programın
her hafta aynı gün, saatte ve bir yıl boyunca yayınlanmasını istiyoruz. Sonunda zaten beğeni
alacağına emin olduğumuzdan daha sonra da devam etmesini istiyoruz. Bunu da herkes
karşılayamıyor.”
DR25 katılımcısı, program politikası çerçevesinde önemsedikleri unsurların, kamu yayıncılığı
anlayışı ve üniversitenin kurumsal kimliğini güçlendirmeye yönelik içerikler olduğunu vurgular.
Katılımcı, programcı ilgisizliği nedeniyle yeterince periyodik programlara sahip olmadıklarını,
kamuyu ve üniversiteyi ilgilendirebilecek konularda 15-20 dakikalık özel içerikler ürettiklerini
ifade eder.
VR1’in program politikası çerçevesinde yapılan programların neredeyse tamamı öğrencilerin
ilgilendiği ve onları ilgilendiren konuları ele alır. Kültür, sanat, tarih, eğitim, bilim, teknoloji,
müzik, yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında yapılan programların tamamı öğrencilerin
perspektifinden söz ağırlıklı unsurlarla dinleyiciye sunulur. Ayrıca, üniversiteden haberlerin
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konu edildiği haber programları da mevcuttur. Üniversitedeki yabancı öğrencilere ve ülke
dışından olası dinleyicilere ulaşabilmek amacıyla İngilizce programlar da üretilir.
Katılımcı, baştan aldıkları karar gereği, VR2 programlarında haber bültenlerinin ve siyasetin
konuşulduğu içeriklerin yer almadığını, ağırlıklı olarak kültür, sanat, spor ve bilim üzerine
yapılan söz programlarına yer verdiklerini beyan eder. Zaman zaman programlarını farklı
dillerde de gerçekleştirdiklerini ve bu yolla daha fazla insana ulaşma imkânı yakaladıklarını
söyler.
VR3’te yayınlanan programların yüzde seksenine yakınının eğlence, mizah içerikli sohbetlere
dayandığını dile getiren katılımcı, yine son dönem itibarı ile farklı konularda programların
yapılabildiğini, halihazırdaki tarih ve spor konulu program örnekleriyle açıklar. Programlarda,
öğrencilerin tamamen yaşamlarına yönelik kişisel sohbetlerin yapıldığını ve konuların müzik,
eğlence ve mizah çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen katılımcı, öğrencilerin bu türden
programlarını podcast ortamına taşıdıklarını söyler.
VR4’te geçmişte yayınlanan programların edebiyat, sinema, yaşam ve müzik konularında
yapıldığını söyleyen katılımcı, halihazırda radyolarında yalnızca bir program yapıldığını, bunun
da konusunun sinema ile ilgili olduğunu belirtir. Radyodaki diğer gönüllü öğrenciler, çalma
listelerindeki şarkı ve şarkıcıların anons edilmesine yönelik programlar yapar. Katılımcı,
geçmişte fakültenin ilgili bölümlerinde radyo ile ilgili dersler daha fazlayken radyolarında daha
fazla program üretildiğini hatırlatır.
VR5 katılımcısı, bugüne kadar radyoda pek çok ses kaydedildiğini; ancak bunların bir program
olarak yayınlanıp yayınlanmadığının takibinin dahi yapılmadığını, öğrencilerin genellikle
istedikleri zamanlarda eğlence amacıyla mikrofonu açıp konuştuklarını ve bu içeriklerin planlı
olmadığını vurgular. Katılımcı, öğrencilerin program yapma amacıyla gelip kayıtlar aldıklarını,
kısa süre sonra kendiliğinden programlarına devam etmediklerini belirtir. Müzik çalma listeleri
dışında radyolarında halihazırda program yapılmadığını; ancak bu konuda planlar yaptıklarını
ve radyoyu yeniden yapılandırma sonucunda, özellikle öğrenci kulüpleriyle ilgili bir program
tasarladıklarını söyler. Katılımcı, programlarını müzik içerikli konularda gerçekleştireceklerini
de ekler.
VR6 katılımcısı, radyonun dinlenme oranlarını dijital olarak takip ettiklerini, programların
dinlenme oranlarına göre ilgili programın yayına devam edip etmemesine karar verebildiklerini
ifade eder ve bu doğrultuda program politikalarının magazin-eğlence ağırlıklı olduğunu şu
sözlerle anlatır:
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“… birçok program yaptık. Bunlardan en çok etkileşim alanları örneklersek teknoloji, mesela
bilgisayar mühendisliğinden bir öğrencinin yaptığı teknoloji temalı program... Güzel etkileşim
alıyordu. Canlı yayında karşılıklı sohbet ile ilerliyordu. Tarih ve edebiyat ile ilgili çok program
yapıldı ama çok dikkat çekemedi. Kısa süren programlar oldu. Magazin tarafında program
yaptık. Daha böyle popüler kültür, YouTube magazini gibi programlar yaptık. Çok dinlendi
bunlar.”
VR6 katılımcısı, program içerikleri konusunda bazı kısıtlılıklarının olduğunu şu sözlerle ifade
eder:
“[Öğrencilerin] yapabileceği formatlarla ilgili sınırlamamız var. Her üniversite, her medya
kuruluşunda olması gereken çok basit sınırlamalar. İşte, siyaset ve toplumsal meseleler gibi
bazı meselelere girilmemesi. Bunun dışında kültür, sanat, eğitim, spor vs. bunlarla ilgili
içeriklerini rahatça yapabilirler.”
VR7 katılımcısı, radyoda programların sabah dokuzda başlayıp gece yarısına kadar devam
ettiğini, radyonun uzun yıllardır programcı ve program sayısı bakımından zengin bir varlığa
sahip olduğunu söyler. Mevcut durumda 131 radyo programcısına sahip olan VR7’de 93
program hazırlanıp yayınlanmakta, bu programların 80’i öğrenciler tarafından, 13’ü akademik
ve idari kadroda bulunan personel tarafından hazırlanıp sunulmaktadır. VR7 katılımcısı,
öğrencilerin radyoya olan ilgisinin altında yatan temel sebebin, düzenledikleri etkinlikler ve bu
etkinlikler sayesinde seslerini çok geniş öğrenci kitlelerine duyurabilmeleri olarak açıklar.
Katılımcı, program politikaları kapsamında yayın akışlarını en çok dolduran program türünün
müzik programı olduğunu söylerken, bunun nedenini şöyle açıklar:
“Bizde daha çok müzik programları yapılıyor. Çünkü, gelen konukların büyük bir bölümü
müzikle ilgili olan kişiler. Bir de radyolarda biz, genellikle konuştuğum zaman, radyo müzik
kutusu gibi geliyor insanlara da. O yüzden müzik ağırlıklı programlar var.”
Katılımcı, VR7’de müzik programlarından sonra en fazla işlenen program tür ve konularının
magazin, yeme-içme, diyet, fal, astroloji ve spor olduğunu belirtir. Daha az sayıda da olsa
edebiyat, hukuk, okul hayatı ve eğitim gibi konularda da programlara sahip olduklarını ekler.
VR8 katılımcısı, radyonun program politikası çerçevesinde pek çok söz programı
yayınladıklarını söyler. Katılımcı, bu programlara örnek olarak şunlardan söz eder:
“Çözüm odaklı kadın konuşmaları var… Bir kadın programı… bir hiphop programımız var…
çocuklara yönelik, üstün zekalı çocuklara yönelik bir program var… hayat ve yatırım
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programı… komedi programı… eğlence programı… şiir ve kültür sohbetleri var… müzik
programı… halk müziği programı… sinema programımız var… çevre, kültür sohbetleri gibi,
birçok programımız var…”
VR9 katılımcısı, radyo programlarında ağırlıklı olarak müzik, kültür, sanat ve okullarıyla ilgili
konulara eğildiklerini, bunların haricinde, sinema, spor ve sosyal aktiviteleri konu alan
programlara da yer verdiklerini belirtir. VR9 programlarına, üniversite hocaları konuk olarak
katılmakta ve öğrencilerle, okulla, eğitim süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşmaktadırlar.
DR2, DR8, DR10, DR13, DR15, DR17, DR18, DR23, DR24, VR4, VR7 ve VR9 katılımcıları,
çeşitli gerekçelerle radyo programlarında müzik unsurunun daha etkili olduğunu dile getirmiştir.
Radyoların söz programları yerine, ağırlıklı olarak müzik programlarına yönelmelerine gerekçe
olarak katılımcılar; söz programlarına üst yönetimin eleştirileri ve müdahalesi, söz programı
hazırlayıp sunabilecek nitelikte öğrencinin olmaması, öğrencinin söz programlarına duyduğu
isteksizlik, iletişim fakültesinin yeterli desteği vermemesi, dinleyicinin söz programlarına olan
ilgisizliği ve müzik beklentisi, söz programlarında öğrencinin sözlerinin yaratacağı riskten
kaçınma ve radyoya gelen konukların büyük bir bölümünün müzik dünyasından olması gibi
argümanları öne sürmüştür.
DR1, DR9, DR13, DR18, VR3, VR5, VR6 ve VR7 katılımcıları, radyo programlarında eğlence
ve mizah unsurlarına dayalı ya da belirli bir konudan uzak, yalnızca anlık, kendiliğinden gelişen
sohbetlere dayalı programların varlığından söz etmiştir. Katılımcılar, öğrencilerin bu tür
programları hazırlayıp sunma konusunda çok istekli olduklarını ya da dinleyicilerin bu tür
programlara yönelik beklentilerinin olduğunu dile getirmiştir.
DR2, DR6, DR9, DR12, DR16, DR22 ve VR1 katılımcıları, program içeriklerinde üniversitenin
tanıtımını ya da üniversiteden bilgi ve haberlerin konu edildiği içerikleri önemsediklerini ve
bunlara yayınlarında yer verdiklerini vurgulamıştır.
DR1, DR17, DR19, DR20, VR1 ve VR9 katılımcıları, program konu seçimlerinde öğrencilerin
tercih ve beklentilerini daha fazla önemsediklerini vurgulamıştır.
DR14, DR19, DR21, DR22, DR25 ve VR8 katılımcıları söz programlarına verdikleri önemi
vurgularken, DR4, DR12, DR16, DR22 ve DR25 katılımcıları program politikalarının
biçimlenmesinde kamu hizmeti yayıncılığı anlayışının önemine dikkat çekmiştir.
DR3, DR5, DR7, DR11, VR5 ve VR6 katılımcıları, teknik ekipman yetersizliği, mekânsal
sorunlar, insan kaynağı yetersizliği, motivasyon eksikliği ve riske girmeme gibi çeşitli
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gerekçelerle radyolarında herhangi bir programın yayınlanmadığını dile getirmiştir. DR11’de
program yayınlanmamakta; ancak öğrenciler dersleri kapsamında deneme program kayıtları
almaktadır.
DR6, DR9, VR2 ve VR6 katılımcıları, program politikaları kapsamında bazı yayıncılık
hassasiyetlerine sahip olduklarını dile getirmiştir. Yayın içeriklerinde milli duruş sergileme,
siyasi içeriklerden uzak durma, toplumsal meseleleri konu etmekten kaçınma, haber bülten ve
programlarına bütünüyle yer vermeme, bu hassasiyet ve yaklaşımların bazılarıdır.
DR21, yalnızca banttan yayın gerçekleştiriyorken, DR6 tek ve fazlaca dış yapım programlarına
yer veren radyodur. Kent etkinliklerini ve haberlerini en fazla önemseyen radyo DR22 iken,
örneklemde bulunan pek çok radyonun program üretimi konusunda sayıca yetersiz olduğu
görülmüştür. Bu konuda istisna tutulabilecek tek radyo VR7 olmuştur.
Şekil 17: Üniversite Radyolarının Program Politikaları (1. Görsel)
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Şekil 18: Üniversite Radyolarının Program Politikaları (2. Görsel)

3.7.3 Genel Yayın Politikası Kapsamında Biçim ve Yaklaşımlar
Katılımcı, DR1 genel program formatını söz ağırlıklı olarak değerlendirir. İstisnai de olsa
akademik konularda yapılan programlar, eğitici içerikler olmasına karşın, DR1 genel itibarı ile
popüler içeriklere sahip bir öğrenci uygulama radyosu olarak öne çıkar. Katılımcı, radyonun
yaygın ticari radyolara benzer popüler içerikler yayınlamasını öğrencilerin bunu daha kolay
bulmasına bağlar. Radyo programlarında, siyasi konuların kesinlikle konu edilmediğini, bu
konuda hem sorumlu hocaların hem de kendilerinin son derece dikkatli olduklarını söyler. Bu
konuda önemli olan noktanın güncel siyasetten uzak program üretmek olduğunu, “güncel
siyaset, hani siyasi kimliklerden bahsetmek, siyasi problemlerden bahsetmek. Haklar ya da
ödevler açısından buna girmiyor” sözleriyle vurgular. Katılımcı, programlarında küfür, argo ve
kaba söylemlerin yer almaması gerektiği konusunda da hassas olduklarını dile getirir.
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tanımlanmakta,

tarafından

bununla

birlikte

DR2, başta
radyonun

öğrenci uygulama
akademik

bir

laboratuvarı olarak

yönünün

de

olduğunu

vurgulanmaktadır. Katılımcı, akademisyenlerin konuk olarak davet edildiği programları ya da
üniversite bünyesinde gerçekleştirilen projelerin konuşulduğu programları radyonun akademik
yönüne örnek olarak gösterir. Katılımcı, senato kararıyla, özgün müzik ya da siyasi içerikli
şarkıları yasakladıklarını da dile getirir.
Müzik ağırlıklı yayın yapan DR3, ağırlıklı olarak öğrenci odaklı bir eğitim, öğrenci uygulama
laboratuvarı olarak görülmektedir. Katılımcı, radyonun akademik yönünü “… başarılı
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öğrencileri, başarılı akademisyenleri ya da işte ne bileyim yeni bir yayını vardır yeni bir projesi
vardır. Böyle toplumsal anlamda da ilgi çekebilecek nitelikteki başarılı isimleri, projeleri,
yayınları, eserleri tanıtmaya çalışıyoruz. Yine kurumları tanıtmak gibi bir eğilimimiz var…”
sözleriyle pekiştirir.
DR4’te yapılan programlar söz ağırlıklı olup, belirlenmiş konular çerçevesinde hazırlanıp
sunulur. Katılımcı, radyolarını kamu hizmeti odaklı, eğitsel, öğrenci uygulama radyosu olarak
tanımlar. Akademik yayıncılık çerçevesinde, akademisyenleri konuk ya da programcı olarak
radyolarına dâhil etmeye çalıştıklarını dile getirir.
DR5 katılımcısı, karasal yayın yaptıkları dönemde program tercihlerinin söz ağırlıklı olduğunu,
programlarında bilgilendirici içeriklerin olduğunu söyler. Geçmişte radyo tiyatrolarını çok
önemsediklerini ve şehirde bulunan ilgili diğer kurumlardan da destek alarak bu türde pek çok
program ürettiklerini dile getirir. Radyolarının geçmişteki durumunu, popüler ticari radyoların
yaptıklarının dışında işler üreten alternatif bir radyo olarak tanımlar.
DR6 katılımcısı, radyolarının program formatını söz ağırlıklı olarak nitelendirir. Katılımcı,
radyolarının açıldığı ilk yıl, dinleyiciyi radyoya çekmek için popüler içeriklere yer verdiklerini,
daha sonra öğretici ve farkındalık oluşturmaya yönelik girişimlerini ön planda tutmaya
başladıklarını vurgular. Katılımcı, yayınladıkları içerikler konusunda milli hassasiyetleri
olduğunu ifade ederken, dini radyolarla olan iş birliklerinden de söz eder.
DR7 katılımcısı, radyolarını yalnızca öğrenci uygulama laboratuvarı olarak tanımlarken, DR8
katılımcısı, kamu hizmeti anlayışını ön planda tuttuklarını söyler.
DR9 katılımcısı, radyonun genel formatını bilgi, haber ve eğlencenin iç içe olduğu infotainment 9
kavramıyla açıklar. Katılımcı, radyoda öncelikli amaçlarının öğrencilere bir eğitim ortamı
sunmak olması dolayısıyla radyoyu ağırlıklı olarak bir öğrenci uygulama laboratuvarı olarak
konumlandırdıklarını söyler. Aynı zamanda, yayınladıkları nitelikli akademik söz yayınlarıyla
radyolarının öğretici yanının da olduğunu belirtir. Radyonun, şarkı seçimlerinden dolayı
popüler bir radyo olarak da konumlandırılabileceğini ekler. Katılımcı, haber programlarında
güncel siyasetten ve ülke meselelerinden uzak durduklarını, yalnızca üniversite haberlerini
yayınladıklarını belirtir. Katılımcı, DR9’u müzik ağırlıklı, konuşan radyo olarak nitelendirir.
DR10 katılımcısı, radyolarının genel formatını yalnızca müzikal anlamda eğitsel ve alternatif
olarak tanımlar. Radyoda yalnızca müzik listelerinin yayınlandığını ve politik içeriklerden uzak

9

Haberin ve bilginin eğlence unsuruyla birlikte sunulduğu yayıncılık biçimi
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durulduğunu hatırlatır. Katılımcı, programcıların programlarında cümlelerini kısa tutmaları
gerektiğini söyler.
DR11, mevcut durumda bir öğrenci uygulama laboratuvarı olarak değerlendirilmekte; ancak
karasal yayın sonrası, kısa süreli programlar aracılığıyla öğretici yönü de olan popüler bir
müzik radyosu olarak tasarlanmaktadır. Katılımcı, programdaki konuşma sürelerinin kısa
tutulmasına dikkat etmelerinin gerekçesini şöyle açıklar:
“Çünkü insanlar artık kısa yayınları seviyorlar. Sosyal medyanın bunda etkisi var. Artık insanlar
Instagram’da, kısa sürede mesaj verdiniz verdiniz. Şu an kısa sürede mesaj verilmeli. Biz de
iki dakikalık yayınlar yapıyoruz.”
DR12 katılımcısı, radyolarının genel yayın formatını kamu hizmeti yayıncılığı kapsamında
değerlendirmekte, radyolarının kurumsal, bilgilendirici ve akademik yönünün de olduğunu
vurgulamaktadır. Katılımcı, radyoyu iletişim fakültesi öğrencileri için bir eğitim laboratuvarı
olarak da sıklıkla kullandıklarını hatırlatır.
DR13 katılımcısı hem üniversite bünyesinde iletişim fakültesi olmadığından hem de
öğrencilerin gündüz derslerini ihmal etmek istememeleri ve programlarını akşam saatlerinde
yayınlamak istemeleri nedeniyle programlarını akşam beşten sonra yayınladıklarını belirtir.
Öğrenciler programlarını gündüz kaydedip, akşam yayınlar. DR13’te öğrencilere program
yapmaya başlamadan önce yapılan en önemli uyarı, içeriklerin siyasi konulardan uzak olması
gerekliliğidir.
DR14 katılımcısı, radyo programlarında topluma ve öğrencilere fayda sağlayacak içeriklere
önem verdikleri için radyonun genel formatının eğitsel olduğunu; ancak öğrencilerin talep ve
beklentilerini önemsemeleri ve bunu yayınlarına yansıtmaları nedeniyle de popüler bir
yönünün de olduğunu vurgular.
DR15 katılımcısı, müzik ağırlıklı yayın yapsalar dahi alternatif bir radyo olmaya gayret
ettiklerini, radyoyu bir öğrenci uygulama atölyesi olarak da konumlandırdıklarını ifade eder.
DR16 katılımcısı ise, radyolarını ticari amaç gütmeden yayın yapan alternatif, eğitsel,
akademik bir öğrenci radyosu olarak tanımlar. DR16, içerik zenginliği ile öğrencilere ve
şehirdeki yerel halka kamu hizmeti yayıncılığı anlayışıyla hizmet eder. Katılımcı, radyolarının
bir topluluk radyosu olarak da işlev görmeye gayret ettiğini şu örneklerle açıklar:
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“Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yayınlar var, onun haricinde gündemden birtakım röportajları
her zaman önemsiyoruz. Dernekler, üyeler… Kızılayın, LÖSEV’in [duyuruları, programları] …
bu tarz şeyler hep aktif bir şekilde dönüyor… devletin yasal zorunlu olarak gördüğü spotların
… dışındakilerden bahsediyorum. Bu tarz konulara duyarlıyız. Açığız da. Onun haricinde
sağlık programları, bilgilendirici programlar, edebiyat, kültür sanat, tiyatro…”
DR16 katılımcısı, bir dönem üst yönetimin radyoyu bütünüyle bir eğitim radyosu yapma
niyetinden söz etmiş; ancak kendilerinin buna karşı çıkarak, radyonun yıllardır edindiği kitleyi
koruma refleksiyle program içeriklerindeki zenginliği koruduklarını, müfredata dayalı eğitsel
programları da yayın akışlarına dâhil ederek bu süreci atlattıklarını ifade etmiştir.
DR17 katılımcısı, her ne kadar ticari statüde bir radyo da olsalar herkes tarafından üniversite
radyosu olarak bilindiklerini ve sorumluluklarının da bir üniversite radyosu kapsamında
olduğunu söyleyerek, radyo yayıncılığına olan yaklaşımlarını şöyle anlatır:
“Her ne kadar özel şirket olsak da dışarıdan üniversite radyosu olarak biliniyoruz… Dolayısıyla
her söylediğimiz söylem üniversiteyi bağlıyor halk nezdinde, bunun için hem öğrenci
arkadaşlarımız nelere dikkat etmesi gerektiği, neleri çalması gerektiği, neleri söylemesi
gerektiği, neleri konuşmaması gerektiğini öğreniyor, biz de kişiyi tanımış oluyoruz. Bu süreç
içerisinde [öğrencilerin] yasal bir sorumluluğu da var. Bu dediğim neyi çalmaması gerekiyor,
neyi konuşmaması gerekiyor dediğim şey tamamen özgürlük anlamında değil… üniversite
radyosu olarak bilindiğimiz için biz siyasi konulara girmiyoruz. Siyasi yorumlar yapmıyoruz…
herkesi kapsayacak tarafsız olacak konulara giriyoruz.”
DR17 katılımcısı, programlar özelinde uzun konuşmalara yer vermeleri nedeniyle radyoyu
konuşan (talk) radyo olarak tanımlarken, pek çok söz programına karşın müzik ağırlıklı yayın
yaptıklarını ifade eder. Radyonun genel yayın formatını popüler, ticari bir radyo olarak
tanımlasa da öğrencilerin radyo yayıncılığı alanında eğitim almalarını da önemsediklerini ve
ürettikleri bazı programlar özelinde nitelikli konulara da yer verdiklerini hatırlatır. Katılımcı,
üniversitedeki hocaların programlara sundukları katkıların, önemli içeriklere sahip söz
programları üretebilmelerini sağladığını ekler.
DR18 katılımcısı, genel yayın politikalarını “Çünkü hep tedbirli temkinli gidiyoruz… Doğrudan
bir şeye müdahale etmiyoruz. Mesela, hükümet yanlısı ya da karşıtı veya üniversite yanlısı ya
da karşıtı değil. Daha çok ortada, genel gündem, genel hayat, genel müzik tarzında hareket
ettiğimizden. Kimseye dokunmuyoruz.” sözleriyle örneklendirir.
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Katılımcı DR19’da ağırlıklı olarak söz programları yayınladıklarını ifade ederken radyonun
genel yayın formatını başta bir öğrenci uygulama laboratuvarı, sonrasında alternatif bir radyo
olarak tanımlar. Yayınladıkları müzikler ve işledikleri konular itibarıyla yaygın radyolardan
farklılaşmaya çalıştıklarını, bu sebeple alternatif bir öğrenci eğitim radyosu olduklarını söyler.
DR20 katılımcısı, radyolarını, kamu yararını öne çıkaran, popüler içeriklere sahip bir öğrenci
uygulama radyosu olarak tanımlar. Programlarında müzik unsurunun öne çıktığını söylerken,
radyoda yapılacak programlarda sözün kısa tutulması gerektiğine inandıklarını belirtir.
DR21 katılımcısı, radyonun genel program politikası kapsamında söz ve müzik unsurlarına
dengeli biçimde yer vermeye çalıştıklarını dile getirir. Katılımcı, DR21’i, akademik ve eğitsel
yönü olan, topluma faydası dokunacak içerikler üreten bir kamu yayıncısı olarak tanımlar. Buna
karşın, öğrencilerin sıklıkla birbirine benzer formatlarda müzik programı yapmak istemeleri
nedeniyle bu hedeflerinin zarar görebildiğinden yakınır.
DR22 katılımcısı, radyoyu kuruluşundan itibaren bir kamu hizmeti yayıncısı olarak
konumlandırdıklarını söylerken, bu kapsamda radyolarını, akademik ve eğitsel içeriklerin
önemsendiği bir kamu yayıncısı olarak tanımlar. Katılımcı, radyonun kimliğini diğerleri
üzerinden inşa etmediklerini, ‘kendi kimliğini ortaya koyup yayın yapmayı sürdüren’ bir radyo
olmayı tercih ettiklerini ifade eder.
DR23 katılımcısı, radyolarını ‘üniversitenin çıkar ve menfaatlerini ön planda tutan kurumsal bir
radyo’ olarak tanımlar. Radyonun genel yayın politikasında ‘mecburen’ müzik unsurunun daha
ağır bastığını dile getirir. Radyoyu temelde kurumsal bir radyo olarak tanımlamalarının yanı
sıra, müzikal açıdan alternatif olmaya çalışan bir öğrenci eğitim radyosu olarak da
konumlandırır.
Müzikal bakımdan Türkiye özelinde alternatif bir radyo olmaya gayret ettiklerini ifade eden
DR24 katılımcısı, üniversite bünyesinde bir iletişim fakültesi bulunmamasına karşın, radyonun
öğrencilere, yayıncılığa yönelik uygulama olanağı sunması nedeniyle öğrenci uygulama
laboratuvarı olarak da işlev gördüğünü belirtir. Katılımcı, radyo topluluğunun hala etkin biçimde
radyo için çalıştığını, başarılı radyocular yetiştirmek amacıyla seminerler, söyleşiler
düzenlediklerini ve radyo ile olan ilişkilerinin her zaman çok güçlü olduğunu söyler. Bu
bakımdan, DR24 için bir öğrenci topluluğu radyosu da denilebilir.
DR25 katılımcısı, radyoyu bir öğrenci topluluğu radyosu durumuna getirmeyi hedeflediklerini
söylerken, öğrencilerin ilgisizliği nedeniyle henüz bu amaca ulaşamadıklarından yakınır.
Katılımcı, radyonun mevcut durumunda müzik ağırlıklı içerikler bulunsa da üretilen az sayıdaki
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programlarda üniversitenin kurumsal kimliğini güçlendirecek ve kamuyu bilgilendirme kaygısı
güden içeriklere önem verdiklerini ifade eder.
VR1 katılımcısı, radyonun pek çok konudaki karar mekanizmasının öğrenciler tarafından
işletilmesi, yönetimde öğrencilerin ağırlığı, program içeriklerinin öğrencilerin meselelerini ön
plana

çıkarması

ve

yapılan

etkinliklerin

öğrenciler

tarafından

organize

edilip

gerçekleştirilmesinden yola çıkarak, radyolarını öğrenci uygulama laboratuvarı ve öğrenci
topluluğu radyosu olarak nitelendirir. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin
gerçekleştirdikleri

programların

çeşitliliği

ile

radyonun

topluluk

radyosu

işlevlerini

pekiştirdiklerini dile getirir.
Katılımcı, VR2’nin alternatif bir radyo olduğunu şu sözlerle ifade eder:
“Alternatif bir radyo. Çünkü, ana akım medyada hiçbir zaman yapmalarına izin verilmeyecek,
reklam kaygısı nedeniyle onay almayacak program yapıldığı için alternatife aday… Kamu
hizmeti yayıncısı diyebiliriz kesinlikle. Biz aynı zamanda... üniversitenin şehre olan borcu
vardır. Şehre hizmet etmek zorundadır. Yapılan programlar içinde duyuruları, tiyatro etkinlik
duyuruları, ana akım medyada anonsuna dahi rastlanmayacak haberler yer aldığı için şehre
olan borcu ödüyoruz. Akademik tarafı var. Yapılan programları konuklar... akademik camia
içinde insanlar. Bilim, sanat programı yapıyoruz. Eğitsel de diyebiliriz.”
Ders dışında iletişim fakültesi öğrencilerinin radyoya ilgisinin az olduğunu ifade eden VR2
katılımcısı, “Radyo televizyon bölümü olmasına rağmen bizde gönüllü olarak çalışan öğrenciler
ya işletme bölümündeydi ya hukuk ya mimarlık ya mühendislikteydi. Bu yıl 3 öğrencimiz var. 6
öğrencimizin 3’ü iletişim fakültesi öğrencisi… En fazla oldukları zamanı şimdi yaşıyoruz. Ama
şimdiye kadar değildi. Şimdiye kadar iletişim fakültesinden olmamasına rağmen İşletme,
Ekonomi mezunu olup … yerel radyoda başlayan öğrenciler de var mesela. Hatta
organizasyon şirketi açan oldu. Sanat ajansı açtı. Seslendirme vs. O bölümü okumadı ama.
Temel amacımız mesela mühendislik fakültesinde okuyan öğrencinin derslerinde, ya da
topluluk karşısında konuşurken yorulmuyorum, zorlanmıyorum demesi bile bizim için güzel.
Onu aşıyorsak onunla birlikte bize yeterli. Mesleğine devam etsin ama konuşma becerilerini
geliştirerek devam etsin.” diyerek radyonun mesleki bir alan olmasından çok sosyal yönünü de
vurgular. Katılımcı, baştan aldıkları karar gereği, VR2 programlarında haber bültenlerinin ve
siyasetin konuşulduğu içeriklerin yer almadığını, ağırlıklı olarak kültür, sanat, spor ve bilim
üzerine yapılan söz programlarına yer verdiklerini beyan eder. Zaman zaman programlarını
farklı dillerde de gerçekleştirdiklerini ve bu yolla daha fazla insana ulaşma imkânı
yakaladıklarını ifade eder. VR2’nin öğrenci odaklı bir radyo olmasını ve radyonun akademik
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yönünü yayınladıkları bir programla örneklendirir ve bu programda bölüm başkanlarının davet
edilerek öğrencilere mesleki olarak yol gösterebilecek nitelikte içerikler hazırlandığını belirtir.
VR3 katılımcısı radyolarını, yayınladıkları müzikler dolayısıyla alternatif, öğrencilerin
kontrolünde olması dolayısıyla da öğrenci topluluğu radyosu olarak tanımlamakta ve konuşan
radyo formatında yayın yaptıklarını ifade etmektedir.
VR4 katılımcısı ise radyonun genel program formatını müzik ağırlıklı, işlevini ise genel olarak
öğrenci uygulama laboratuvarı olarak değerlendirir. Katılımcı, yayın içeriklerinde siyasi
içeriklerden uzak durduklarını dile getirir.
VR5, sosyal aktivite merkezi olarak planlanmış bir öğrenci kulübü radyosu olmasına karşın, bu
amaca uygun bir etkinliğe ulaşamamıştır. Katılımcı, radyonun bu konuda çokça ihmal
edildiğinden yakınır.
Müzik ağırlıklı yayınları olan VR6’yı katılımcı, popüler ve yenilikçi bir radyo olarak tanımlar.
Katılımcı, öğrencilerin değişen müzikal ilgi alanlarına uyum sağlayabildikleri için kendilerini
yenilikçi olarak tanımladıklarını söylerken, bir öğrenci eğitim ve uygulama laboratuvarı olarak
da etkili olduklarını ifade eder. Katılımcı, program içeriklerine yaklaşımları konusunda şu
sözleri dile getirir:
“[Öğrencilerin] yapabileceği formatlarla ilgili sınırlamamız var. Her üniversite, her medya
kuruluşunda olması gereken çok basit sınırlamalar. İşte, siyaset ve toplumsal meseleler gibi
bazı meselelere girilmemesi. Bunun dışında kültür, sanat, eğitim, spor vs. bunlarla ilgili
içeriklerini rahatça yapabilirler.”
VR7 katılımcısı, radyonun genel program türünü müzik içerikli olarak tanımlarken, radyoyu
öğrencilere hitap eden popüler bir müzik radyosu olarak konumlandırdıklarını aktarır. Katılımcı,
önemsedikleri söylem politikasının ise program içeriklerinde özellikle din, dil, ırk ve cinsiyet
ayrımına yönelik ifadelerin yer almamasına yönelik olduğunu hatırlatır.
VR8 katılımcısı, programlar çerçevesinde radyonun genel yayın biçimini konuşan (talk) radyo
olarak tanımlarken, radyonun genel kimliğini ise popüler bir radyo olarak tarif eder. Katılımcı,
akademik, eğitsel ve kültürel pek çok farklı program türlerini de dikkate alarak, tüm içeriklerinin
“popüler kültürün bir ürünü” olduğunu dile getirir.
VR9 katılımcısı, programların söz ağırlıklı yapıldığını söylerken radyoyu, alternatif popüler
kültür odaklı içerikler üretmeye çalışan bir üniversite radyosu olarak tanımlar.
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Üniversite radyolarının büyük bir çoğunluğunun öncelikli olarak öğrenci uygulama laboratuvarı
ya da yayıncılık konusunda öğrenci eğitim stüdyosu olarak işlev gördüğü anlaşılmıştır. DR1,
DR2, DR3, DR4, DR7, DR9, DR11, DR12, DR15, DR16, DR17, DR19, DR20, DR23, DR24,
DR25, VR1, VR2, VR4 ve VR6 katılımcıları, radyolarının bu yönüne özellikle vurgu yapmıştır.
DR1, DR9, DR11, DR14, DR17, DR21, VR1, VR6, VR7, VR8 ve VR9 katılımcıları, yayın
içeriklerindeki müzik ve program unsurlarını dikkate alarak radyonun genel biçimine yönelik
“popüler” vurgusu yaparken, DR1, DR2, DR9, DR10, DR13, DR17, DR18, VR2, VR4 ve VR6
katılımcıları, yayın içeriklerinde siyasi meselelerden özellikle uzak durduklarını vurgulamıştır.
Yine DR4, DR8, DR12, DR14, DR16, DR20, DR21, DR22, DR25 ve VR2 katılımcıları, kamu
hizmeti yayıncılık anlayışını öne çıkararak, hitap ettikleri kitlenin yararına yönelik yayın
yaptıklarını dile getirmiştir.
DR9, DR10, DR11, DR16, DR17, DR20, DR23, DR24 ve VR7 katılımcıları, yayın içeriklerindeki
müzik unsurunun baskınlığına vurgu yaparken, bazıları programcı anonslarının özellikle kısa
tutulmasına verdikleri önemi vurgulamıştır.
DR10, DR15, DR16, DR19, DR23, DR24, VR2 ve VR3 radyoları, müzikal açıdan yaygın
radyolara alternatif olmaya çalışan radyolardır.
DR2, DR4, DR12, DR16, DR17, DR19 ve VR2 katılımcıları, üretim aşamasında radyolarının
akademik yönüne de vurgu yaparken, radyoda akademisyenler tarafından üretilen programları
ya da akademisyenlerin konuk olarak katıldığı programları radyonun akademik yönüne örnek
olarak göstermişlerdir. DR16, örneklemde bulunan tüm radyolar içerisinde hem akademik
içerik üretme hem de bir eğitim radyosu örneği gösterme konusunda belirleyici bir niteliğe sahip
tek radyodur. DR16, uzaktan eğitimin bir aracı olarak da kullanılmaktadır.
DR3, DR5, DR7, DR8, DR11, VR5 ve VR6, yalnızca müzik yayını ve programları yapan
radyolardır.
DR1, DR4, DR21, VR3 ve VR4 katılımcıları, genel yayıncılık biçimlerinde argo, küfür ve kaba
söylemlerden uzak durmayı çok önemsediklerini özellikle vurgularken, VR3 katılımcısı, bu
konuda önlem alsalar dahi programcıları zaman zaman engelleyemediklerinden yakınır.
DR16, DR24, VR1 ve VR3 katılımcıları, radyolarını topluluk radyosu olarak nitelendirmektedir.
DR16, üretim aşaması ve içerikleri nedeniyle topluluk radyosu örneği gösterirken, diğerleri
bünyelerindeki öğrenci kulübünün etkinliği nedeniyle öğrenci topluluğu radyosu olarak
nitelendirilmiştir.
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DR6 katılımcısı, yayıncılık konusunda dini ve milli hassasiyetleri öne çıkarırken, DR2’de senato
kararıyla yasaklanan müzik türleri ve şarkıcılar bulunmaktadır. DR23 katılımcısı, bir üniversite
radyosu olmanın gerekliliği olarak, öncelikle üniversitenin çıkar ve menfaatlerini ön planda
tuttuklarını söylerken, DR9 katılımcısı, radyoyu ve yayıncılık biçimlerini hem eğlencenin hem
de bilgi unsurunun bir arada bulunduğu “infotainment” kavramıyla ilişkilendirir.
Şekil 19: Üniversite Radyolarının Genel Yayın Politikaları Kapsamında Biçim ve
Yaklaşımları
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3.7.4 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Örneklemde bulunan radyoların seçilen bazı programlarının söz ve müzik unsurları,
programda kapladığı süre bakımından tespit edilmiş, bu programların genel program
içeriklerinin ne olduğu, yaygın kabul edilen bazı türlere göre kategorize edilmiştir. İçerikleri
analiz edilen programlar, arşiv programlarının kaydını düzenli olarak tutan ve program
kayıtlarını araştırmacılarla paylaşmakta sakınca görmeyen radyo ve sorumlularına aittir. DR1,
DR2, DR3, DR8, DR9, DR10, DR17, DR18, DR19, VR1 ve VR8 olarak kodlanan radyoların
sorumluları tarafından seçilen bazı programları, bu analize dâhil edilmiştir. İki araştırmacının
gerçekleştirdiği analiz sonucunda, söz sürelerinin toplamında 16, müzik sürelerinin toplamında
ise 24 saniyelik fazlalık tespit edilmiştir. Her iki unsurda 40 saniye olarak tespit edilen bu
fazlalık toplam program süresinin %0.02’sine denk gelmekte ve gerçekleşen bu sapmanın,
verilerin değerlendirilmesi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
Aşağıda bu radyoların, programlarına yönelik gerçekleştirilen analizin tabloları sıralanmıştır:
Tablo 3: Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi: Kümülatif
Sonuçlar
Analiz edilen
radyo sayısı

Analiz edilen
program sayısı

Toplam
program
süresi

Söz süreleri

Müzik
süreleri

Söz ve müzik
yüzdesi (%)

11

52

50:22:00

25:54:16

24:28:24

Söz: 51.43 (~)
Müzik: 48.59 (~)

Tablo 4: DR1 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Genel Program İçeriği

Program 1

02:03:02

01:15:01

00:48:01

61

Genel, gündelik konularda sohbet
programı (Eğlence)

Program 2

01:05:42

00:51:05

00:14:37

77,7

Üniversite, akademi ya da öğrenci
odaklı program

Program 3

00:48:09

00:32:34

00:15:35

67,6

Program 4

02:08:05

01:26:47

00:41:18

67,7

Program 5

00:59:50

00:33:35

00:26:15

56,1
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Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim, haber
vd.)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim, haber
vd.)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim, haber
vd.)

Tablo 5: DR2 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Genel Program İçeriği

Program 1

00:52:00

00:41:08

00:10:52

79,1

Üniversite, akademi ya da
öğrenci odaklı program

Program 2

00:55:16

00:05:02

00:50:14

9,1

Program 3

00:57:40

00:34:37

00:22:53

60,3

Program 4

00:57:30

00:16:31

00:40:59

28,7

Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)

Tablo 6: DR3 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Program 1

00:20:02

00:06:32

00:13:30

32,6

Program 2

00:27:54

00:10:34

00:17:20

37,8

Program 3

00:28:35

00:05:35

00:23:00

19,5

Program 4

00:34:24

00:19:08

00:15:16

55,6

Program 5

00:38:06

00:20:44

00:17:22

54,4

Genel Program İçeriği
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)

Tablo 7: DR8 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Program 1

01:13:33

00:08:16

01:05:17

11,2

Program 2

00:22:21

00:01:14

00:21:07

8,5

Program 3

01:04:30

00:00:28

01:04:02

0,7

Program 4

00:54:43

00:08:39

00:46:04

15,8

Genel Program İçeriği
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)

Tablo 8: DR9 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Program 1

01:01:17

00:02:02

00:59:15

3,3

Program 2

00:42:45

00:07:03

00:35:42

16,5

Program 3

00:42:20

00:39:19

00:03:01

92,8
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Genel Program İçeriği
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)

Program 4

00:34:24

00:04:15

00:30:09

87,6

Program 5

00:46:32

00:32:37

00:13:55

70

Program 6

00:31:04

00:30:50

00:00:14

99,2

Program 7

00:24:55

00:17:00

00:07:55

68,2

Üniversite, akademi ya da öğrenci
odaklı program
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)

Tablo 9: DR10 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Program 1

00:46:26

00:29:35

00:16:51

63,7

Program 2

00:58:40

00:02:50

00:55:50

4,8

Program 3

00:54:14

00:01:54

00:52:20

3,5

Program 4

01:04:35

00:01:24

01:03:11

2,1

Program 5

02:01:11

00:45:23

01:15: 48

37,4

Genel Program İçeriği
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)

Tablo 10: DR17 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%) (~)

Program 1

01:21:44

00:36:50

00:44:54

45

Program 2

01:39:10

01:07:41

00:32:19

68,2

Program 3

01:44:32

01:11:37

00:32:55

68,5

Program 4

01:22:36

00:27:53

00:54:43

33,7

Program 5

00:58:54

00:58:03

00:00:51

98,5

Genel Program İçeriği
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)
Genel, gündelik
konularda sohbet
programı (Eğlence)
Üniversite, akademi ya
da öğrenci odaklı
program
Genel, gündelik
konularda sohbet
programı (Eğlence)
Üniversite, akademi ya
da öğrenci odaklı
program

Tablo 11: DR18 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%)(~)

Program 1

01:01:55

00:42:14

00:19:41

63,3

Program 2

00:45:07

00:03:20

00:41:47

7,3

Program 3

01:00:58

00:03:48

00:57:10

6,2
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Genel Program İçeriği
Genel, gündelik
konularda sohbet
programı (Eğlence)
Müzik odaklı program
(Şarkı, şarkıcı, türler ve
hikayeler)
Müzik odaklı program
(Şarkı, şarkıcı, türler ve
hikayeler)

Program 4

00:47:12

00:02:47

00:44:25

5,9

Program 5

01:37:02

00:41:27

00:55:35

42,7

Müzik odaklı program
(Şarkı, şarkıcı, türler ve
hikayeler)
Genel, gündelik
konularda sohbet
programı (Eğlence)

Tablo 12: DR19 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%)(~)

Program 1

00:58:31

00:58:31

-

100

Program 2

00:21:48

00:16:56

00:04:52

77,7

Program 3

00:44:11

00:44:00

00:00:11

99,6

Program 4

01:12:03

01:06:06

00:05:57

91,7

Genel Program İçeriği
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)

Tablo 13: VR1 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%)(~)

Program 1

00:51:18

00:44:45

00:06:33

87,2

Program 2

00:53:08

00:17:23

00:35:45

32,7

Program 3

00:47:16

00:46:59

00:00:17

99,4

Genel Program İçeriği
Üniversite, akademi ya da
öğrenci odaklı program
Müzik odaklı program (Şarkı,
şarkıcı, türler ve hikayeler)
Özel, belirli bir konuda
işlenen program (Kültür,
sanat, bilim, haber vd.)

Tablo 14: VR8 Program İçeriklerinin Söz ve Müzik Unsurlarına Göre Analizi
Program

Toplam Süre

Söz

Müzik

Söz Yüzdesi
(%)(~)

Program 1

01:01:09

00:49:55

00:11:14

81,6

Program 2

00:55:50

00:35:33

00:20:17

63,7

Program 3

00:44:29

00:43:44

00:00:45

98,3

Program 4

00:57:18

00:27:20

00:29:58

47,7

Program 5

01:16:04

01:15:42

00:00:22

99,5

Genel Program İçeriği
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)
Genel, gündelik konularda
sohbet programı (Eğlence)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)
Genel, gündelik konularda
sohbet programı (Eğlence)
Özel, belirli bir konuda işlenen
program (Kültür, sanat, bilim,
haber vd.)

DR1, DR2, DR9, DR17, DR19, VR1 ve VR8 olarak kodlanan radyoların seçili programlarında
söz unsuruna daha fazla yer verildiği, DR3, DR8, DR10 ve DR18 olarak kodlanan radyoların
seçili programlarında ise müzik unsuruna daha fazla yer verildiği görülmektedir. İncelenen tüm
programların toplam süreleri bakımından söz ve müzik unsurlarına bakıldığında, söz
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unsurunun toplam sürenin yaklaşık yüzde 51,43’ünü, müzik unsurunun ise toplam sürenin
yaklaşık yüzde 48,59’unu kapladığı görülmektedir.
Programların genel içerikleri göz önüne alındığında; 21 programın ana konusunun müzik
odaklı konularda, 18 programın kültür, sanat, bilim ve haber gibi çeşitli ana ve alt kategorilerde
özel, belirli bir konuda, 7 programın ticari radyolardaki drive time10 programları benzeri genel,
gündelik konularda eğlenceli sohbet tarzında ve 6 programın ise üniversite, akademi ya da
öğrenci odaklı konularda işlendiği tespit edilmiştir.
3.7.5 Denetim
DR3 katılımcısı, radyo programı ürettikleri ve yayınladıkları dönemde, programlarının
denetiminde yetkili olan kişinin radyo program sorumlusu olduğunu ve yayın kriterlerinin,
üniversitenin genel politikalarıyla örtüşmesi kaydıyla, kamu hizmeti anlayışına uygun
uygulamaları içerdiğini belirtir.
DR4’te üretilen programların içerik denetimi birim sorumlusu tarafından yapılır. Katılımcı, bu
konudaki kriterlerini şu sözlerle ifade eder:
“Dil, din, ırk, mezhep, inanış, cinsiyet ve statü ayrımcılığı veya herhangi bir ayrımcılık
barındıran konu ve ifadelere izin verilmez. Aşağılama, küfür, günlük dilde kullanılan argo
ifadeler veya söylem tarzı, propaganda veya siyasi içerikler düzeltilir, engellenir, ısrarla devam
eden öğrenciler olursa yayınlarına son verilir.”
DR6’daki içeriklerin önemli bir kısmı dış yapım olan anlaşmalı diğer radyoların programları ile
sağlanmakta, iç üretim ile gerçekleştirilen programlar sayıca az olduğundan yayın akışı müzik
kuşaklarıyla desteklenir. Katılımcı, içerikleri denetleyen kişinin radyodan sorumlu kişi olarak
kendisi olduğunu ve bu konudaki en önemli kriterinin ‘programların öğretici olması gerekliliği’
olduğunu dile getirirken, içerik üretimi aşamasında sorun yaşamadıklarını, “Ben içeriği
oluşturup ürettikten sonra yönetime sunduğumda her zaman destek alıyorum bu konuda. Biraz
da neyi üreteceğini bilmekle ilgili bu.” sözleriyle ifade eder.
DR9 katılımcısı, öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan kayıt programların denetimini müzik
direktörü, prodüksiyon sorumlusu ve program direktörünün birlikte yaptıklarını dile getirmekte,
az sayıdaki canlı programları ise yine mümkün olduğunca aynı kişilerin dinleyerek takip ettiğini
ifade etmektedir. Katılımcı, özellikle 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden
10 Radyo yayıncılığında, evden

işe gidiş ve işten eve dönüş saatleri, sürüş zamanları olarak da kabul edilen arabada
radyo dinleme zaman dilimleri
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sonra canlı yayınlanan program sayılarını azalttıklarını ve bu programların yayın saatlerini
genellikle mesai saatleri içerisine aldıklarını belirtir.
DR12 katılımcısı, programların denetim sürecinde bir ekip olarak hareket ettiklerini belirtir ve
denetim sürecini şöyle tarif eder:
“Öncelikle … ben ve öğretim üyesi hocalarla birlikte, Dekan Hoca ve öğrencilerle birlikte
toplantı yapıyoruz. Toplantı neticesinde yapılması gereken programları ya da öğrencilerin
önerilerini değerlendiriyoruz. Hangisi öncelikli olarak devletimize, kurumumuza, şehrimize,
dekanlığımıza zarar vermeyecek şekilde programları tercih ediyoruz. Tamamen eğitsel
kurumsal yapı ile çalışıyoruz. TRT gibi ... Bir haber programı yapacak olsak ağırlıklı yerel
haberlere ve şehrin, üniversitenin devletin lehinde haberlere yer veriyoruz. Kaosa
sürükleyecek, insanları tedirgin edecek haber vermiyoruz. Örneğin, bu virüsle ilgili bilgi
vermekten kaçınıyoruz. Zira Sağlık Bakanlığı zaten var. Radyoyuz, toplumu aydınlatmak
durumundayız

ama

haber

kaynağını

da

sorgulamak

durumundayız.

Doğruluğunu

sorgulamalıyız. Bunlara mahal vermemek amacıyla bu tür haberlere yer vermiyoruz. Kurumun,
valiliğin, şehrin, üniversitenin onay verdiği, kaynağı sağlam haberlere yer veriyoruz.”
DR14 programlarının denetim sürecinde radyo sorumlusu tek başına görev almakta ve
denetim kriterinin, Türkçeyi düzgün kullanma, yayında argo ve küfre yer vermeme üzerinde
yoğunlaştığını ifade etmektedir.
DR15 katılımcısı, programcıların, program öncesi teslim ettikleri öneri formunda her şeyin
detaylandırılması ile programcıların kendi otokontrollerini sağladığını ifade ederken,
programları dönem dönem kendi kontrollerinden de geçirdiklerini söyler.
DR16 katılımcısı, radyo programlarının denetimini, müzik direktörü ve program direktörünün
gün içinde sıklıkla radyoyu dinleyerek ya da arşiv anonsların dinlenmesi yoluyla
gerçekleştirdiklerini, bir hata ya da eksiklik söz konusu olduğunda, toplantılarda ya da
mesajlarla programcılara geri bildirim verildiğini söyler.
DR17’deki programların denetimi aşamasında önemsenen unsurlar, programlarda argo
sözcükler kullanılmaması ve verilen bilginin doğru olması gerekliliğidir.
DR18 katılımcısı, radyonun içerik denetimini bizzat birim sorumlusunun gerçekleştirdiğini ve
bu konudaki en önemli kriterlerinin siyasetten uzak bir yayıncılık biçimi olduğunu söyler.
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DR19’un denetim mekanizmasında radyo sorumluları önemli bir rol oynamaktadır. Katılımcı,
bu aşamada, sosyal sorumluluk yönüyle toplumsal faydası olan ya da öğrencilerin kişisel
gelişimlerine katkı sağlayabilecek içeriklerin üretilmesi gerektiğini önemsediklerini söyler.
DR20 katılımcısı, radyo programlarının denetimini öncelikle kendisinin, sonrasında iletişim
fakültesi dekanının yaptığını dile getirir. Bu aşamada önemsedikleri unsurları şöyle tarif eder:
“Çok uçta siyasi haberlere, haber bültenimizde yer vermiyoruz. Bunlar çok konuşulmuştu.
Taraflı olanın zaten olmaması gerek. Burası üniversite… yani aşırı siyasi yorumları içeren
haberleri yorumsuz vermemiz ya da vermememiz gerekiyor… müzik seçerken çok uçta sağ
cenah ya da sol cenah, sembol isimleri olan belli bir kesimin müzik türü olan müzik yayınlarını
ya da o isimleri çok fazla çalmıyoruz...”
DR21 katılımcısı, içeriklerin denetiminin kendisi tarafından yapıldığını, yeni içeriklerin mutlaka
radyodan sorumlu olan rektör yardımcısının onayına sunulduğunu söyler. Denetim
kriterlerinde önemli olan program içeriklerinin siyasetten uzak olması gerekliliği ve yayında
argo ve küfürlü söylemlerin olmamasıdır.
DR22

katılımcısı, fakülte bünyesinde üretilen içeriklerin denetiminde

genel

yayın

koordinatörünün ve radyo teknisyeninin geri bildirimlerinin önemli olduğunu; ancak fakülte dışı
kaynaklarla üretilen içeriklerin denetiminde daha geniş katılımlı ve ortak görüşe dayalı geri
bildirimlerin önemsendiği bir süreci işlettiklerini dile getirir. Katılımcı, başta dekan ve bölüm
başkanı olmak üzere radyo ile ilişkili bölümdeki pek çok hocanın sorumluluk alarak radyoyu
sıklıkla dinlediğini ve içeriklere ilişkin geri bildirimde bulunabildiğini söyler.
DR23 katılımcısı, radyo içeriklerinin denetiminde radyodan sorumlu olan hocaların oluşturduğu
yayın kurulunun önemli bir rol üstlendiğini belirtir. Katılımcı, radyoya başvuru aşamasında
öğrencilerden aldıkları program öneri formunun, uygulamaya geçene kadarki sürecinde
öğrencilerden sürekli deneme kayıtları aldıklarını ve ön denetimi bu şekilde gerçekleştirdiklerini
söyler. Katılımcı, “eğitim aşamasında öğrencileri sıkı tuttuğumuz için sonrasında çok fazla
sorun yaşamayız” diyerek öğrenciler yayına çıkmadan önce geçen süreye titizlikle
yaklaştıklarını vurgular.
DR24 katılımcısı, radyoda program sonrası düzenli olarak gerçekleştirdikleri bir denetim
mekanizması olduğunu ve tüm tecrübeli yayıncıların birbirlerinin anonslarını, programlarını
denetleyebildiğini söyler. Katılımcı, bu süreci şöyle anlatır:
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“… düzenli olarak aircheck11 dediğimiz haftalık eğitim birimi tarafından [yürütülen] çalışmalar
yapıyoruz. [Programcı] yayınlanmış programı mentor ile birlikte dinleyip geri bildirim alıyor.
Dinleyicilerden gelen geri dönüşler de olabilir… Baştaki eğitim ile birlikte program formatını
benimsemiş oluyorlar. İçerik üretme konusunu biz kendilerine bırakıyoruz. Ama denetliyoruz.
Sonrasında denetliyoruz. Yayın yapan bir kişi … her hafta aircheck’e girerek bir başka
deneyimli yayıncı tarafından denetleniyor… Aylık olarak radyodaki yayıncılarla toplantılar
yapıp bir masa etrafında oturarak tartışma, konuşma, daha iyi nasıl yapabiliriz şeklinde
tartışırız. Haftalık olarak da yayın kurulumuz var. Orada tartışarak da yayına yönelik sorunları,
o yayını yapan kişilerle de görüşerek sorun çözmeye çalışıyoruz.”
VR1 programlarının denetimi öğrenciler ve sorumlu hocalardan oluşan yönetim kurulu
tarafından gerçekleştirilir. Kurul çoğunlukla haftada bir toplanarak radyonun genel meselelerini
konuşur, yapılan programları değerlendirir. Hocalar, sunum tekniği ve diksiyon gibi konularda
programcılara öneriler sunarken, yönetim kurulunda bulunan öğrenciler programın konusu,
genel gidişatı ve akışıyla ilgili öneriler geliştirir.
VR2 katılımcısı, üst yönetimin, radyonun genel işleyişine ya da programlara bir müdahalesinin
olmadığını belirtmekte ancak; öğrencilerin en az beş haftalık program önerilerinin hiyerarşik
biçimde denetlendiğini ve gerekli onaylar sonrasında yayına çıkabildiklerini şu sözlerle ifade
eder: “bahsettiğim gibi öğrencilerden program formunu alıyoruz … o formları toplayıp belirli bir
zaman aralığında önce genel müdüre, genel sekreter yardımcılığına, genel sekretere sonra da
Rektör Bey’e kadar uzattırıyoruz o süreci… En son rektörden onay geldiği zaman, öğrenci
programa başlıyor. Baştan onay almış oluyoruz. Daha sonra herhangi bir … uyarıyla
karşılaşmadık şimdiye kadar… Öğrenciler o kurallara uyarak uygular. Kendi iç denetimimizi
baştan yaparız. Bana danışırlar. Durumun üstesinden geliriz”.
VR3 programlarının denetiminin, yönetim kurulunda bulunan iki tecrübeli öğrenci tarafından
yapıldığını söyleyen katılımcı, zaman zaman yayınları takip ederek denk geldikleri argo ve
küfürlü konuşmaların yapıldığı programların sahiplerini uyardıklarını belirtir. Ancak,
radyolarındaki rahat yapının program içeriklerine de yansıması nedeniyle denetimin çok güç
olduğunu “(yayıncı) o anda ne konuşmak isterse ne yapmak isterse onu söylüyor ve bunu
denetlemek de gerçekten çok zor” sözleriyle destekler. Katılımcı, programların müzik-sohbet
ağırlıklı olması nedeniyle, siyasi içeriklere denk gelmediklerini, bu sebeple plansız biçimde
rastgele dinlemeler sonucunda yaptıkları denetimin, yayınlarda denk geldikleri argo ve küfürlü
konuşmaları azaltmaya yönelik olduğunu ekler. Bu tür argo ve küfürlü konuşmaların genellikle

11

Test, deneme amaçlı alınan ses kaydı, gösteri kaydı.

172

gece saatlerine denk geldiğini hatırlatır ve bir web radyosu olmaları nedeniyle yalnızca
programcıların arkadaş grupları tarafından dinleniyor olmalarını bir şans olarak niteler.
Katılımcı, VR4’te yapılan program içeriklerini kendilerinin denetlediğini, bu konudaki en önemli
kriterlerinin ise etik değerlere uygun, küfür ve argodan uzak bir söylem biçimi olduğunu dile
getirir. Katılımcı, öğrencilerin bazı filmlerden de [Kaybedenler Kulübü gibi] etkilenerek, radyoda
rahatlıkla ne isterlerse konuşabilecekleri gibi bir anlayışla geldiklerini, bu anlayışı kırmak için
çaba harcadıklarını ifade eder. Bununla birlikte, radyolarında üretilen programların aktüel,
öğrencileri ilgilendiren konularla ilgili olduğunu, haber programlarının dahi üniversite
haberleriyle ilgili olması nedeniyle denetime çok gerek kalmadığını vurgular.
VR6’da yayınlanan müziklerin karar vericisi radyo sorumlusu iken, program önerileri yazılı
olarak genel sekreterliğe sunulur.
VR7 katılımcısı, radyo içeriklerinin denetimini bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini, radyo
programlarını düzenli olarak dinleme ve öğrencilere geri bildirimde bulunma konusunda büyük
çaba harcadığını dile getirir.
VR8 katılımcısı, radyo programlarının denetiminin kendisi tarafından yapıldığını ve buna
yönelik bazı kriterlerinin olduğunu dile getirir. Katılımcı bu kriterleri; ‘özel hayata saygı, siyasi
tarafgirlikten uzak olma, argodan kaçınma ve diğer kurum, kuruluşlara saygı gösterme’ olarak
sınıflandırır.
VR9 katılımcısı, programların denetim süreçlerinde başkanın ve koordinatörlerin rol aldığını,
‘içerik üretimi aşamasında gelen fikirler okulun ve öğrencilerin ortak değerleriyle çatışmadığı
sürece, yenilikleri desteklediklerini’ ifade eder.
Üniversite radyolarının denetim sorumluluğu, radyoların büyük çoğunluğunda doğrudan radyo
sorumlusuna aittir. Radyoların denetimi, yine radyonun kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilir.
DR21, VR2 ve VR6 bu konuda istisna olan radyolardır. Bu radyolarda, içerikler genel
sekreterliğe ya da rektörlüğe danışılır ya da kontrol ettirilir. DR20’de ise içeriklerin denetimi
radyo sorumlusu ile birlikte iletişim fakültesi dekanlığı tarafından da gerçekleştirilir.
Denetimler; arşiv kaydı dinleyerek, canlı yayınlar takip edilerek, deneme kayıtları alınarak ya
da ön başvuru formunda detaylı bilgi alınarak gerçekleştirilir. Programları canlı yayınlamamak
ya da mesai saatleri içerisinde yayınlamak da diğer önlemler arasında beyan edilmiştir.
Katılımcıların denetim aşamasında en fazla dile getirdikleri kriterler; programlarda argo ve
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küfürlü konuşmalardan, ayrımcı söylemlerden, siyasi konulardan kaçınılması ve programların
üniversitenin ve devletin çıkar ve politikalarıyla uyumlu olması gerekliliğidir.
Şekil 20: Üniversite Radyolarında Denetim

3.7.6 İçerik Üretimi Aşamasında Yaşanılan Sorunlar
DR2 katılımcısı, program içerik üretimi aşamasında yaşadıkları en önemli sorunun, program
yapan öğrencilerin disiplinsizliği olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin program periyotlarına
düzenli olarak uymadıklarından yakınır.
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DR3 katılımcısı, radyo birimi yönetimi olarak radyonun alternatif, nitelikli içerikler üretmesi
gerektiği, üniversitenin potansiyelinin yayınlara yansıtılması gerektiği bilinciyle hareket
ettiklerini; ancak bunu uygulamaya koymada sorunlarla karşılaştıklarını ifade eder.
Öğrencilerin popüler olanı yeniden üretme konusundaki direncini kırmakta zorlandıklarını;
fakat bunun için çabaladıklarını da ekler. Katılımcı, öğrencilerin genellikle yaygın olan ve
birbirine benzer formatlarda ve konularda içerikler üretmek istediğini dile getirir.
DR4 katılımcısı, aynı sorunu farklı biçimde ifade ederek, içerik üretimi aşamasında yaşadıkları
en önemli sorunun, öğrencilerin araştırmaya dayalı, nitelikli program içerikleri üretmek
konusunda isteksiz olmaları ve genellikle eğlenceye dayalı şov programı yapmak istemeleri
olduğunu söyler. Katılımcı, “kaliteli bir içerikle başlayan öğrenciler bile bir iki hafta sonra içerik
üretme aşamasında emek sarf ettikleri ve araştırma ile zorlandıkları için şov programına
kaymakta. İçerikleri dolu, eğitsel veya bilgilendirici program yapmak için haftalık belirlenen
konuların araştırılması, belirli kaynakların okunması, ya da belirli kavramların iyice öğrenilmesi
gerekmekte. Böyle bir hazırlık süreci ise birkaç haftanın sonunda öğrencilere ağır gelmekte,
en kolay yol olan şov tarzı, geneli boş muhabbete dayanan bir programa kayma talebi birim
sorumlusuna iletilir.” sözleriyle yaşadıkları sorunu anlatır.
DR5 katılımcısı, karasal yayından web yayınına geçiş sürecinde içerik üretmeye bir süre
devam ettiklerini; ancak sonrasında yaşadıkları sorunları şöyle anlatır:
“Bir FM bandındaki yayınla... motivasyon… Şimdi 50 kişiyi gördüğü zaman biraz daha kendine
yönelik parçaları seçmeye başlıyor, kendi istediği parçaları çalmaya başlıyor. İşte programın
içeriğinin kalitesi o anlamda düşüyor. Denemedik değil, biz bunu denedik. Ondan sonra öyle
olunca dedim ki hani... bir de ağır içerikler üretiyoruz mesela... öğrenci arkadaşa diyorsun ki
Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı anlatacağız biz… şiirlerini giriyoruz falan. Ama hadi birisine sorsak
şuradan bir iki tane şiirini bilir başka da hiçbir şey bilmez. Biz bir anlatalım yani sadece şiir
okumayalım falan şimdi böyle içerik ürettiğiniz zaman biraz da zulüm oluyor yani sadece o elli
kişiye sınırlı kalmak o öğrenciyi yormak anlamına geliyor bir süre sonra, biz bunu iki, üç sene
götürdük yalnız, onu da söyleyeyim web üzerinde… Ondan sonra o kaliteyi düşürmeye
başladığını gördüğüm an dedim hiç gereği yok. Sadece müziğe geçelim… Ben web üzerinden
... radyo yayıncılığını böyle çok da radyo yayıncılığı olarak değerlendiremiyorum.”
DR8 katılımcısı da söz programlarına yer vermediklerini, yalnızca müzik yayını yaptıklarını öne
çıkararak, içerik üretimi aşamasında geniş bir müzik arşivine sahip olmaları dolayısıyla
herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eder. Katılımcı, öğrencilerin radyoda program
yapmaları konusunda herhangi bir kısıtlılıklarının olmadığını; ancak onların yeterli yayıncılık
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bilinci ve kabiliyetleri olmadığı için bu sürece dâhil olamadıklarını söyler. Karasal yayın
yaptıkları için sorumluluklarının büyük olduğunu, öğrencilerin ise yayıncılık bilincine sahip
olmadıklarını “Daha ilk aşamadan zaten olmayacağına kendileri karar vermiş oluyorlar… Yani
lay lay lom oturuyorlar, dalga geçeriz istediğimizi söyleriz diye düşünüyorlar. Biz her şeyi
kendimiz kontrol etmek zorunda olduğumuz için, biliyorsun cezası çok.” sözleriyle ifade eder.
Katılımcı, geçmişte programların ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından yapıldığını; ancak son
yıllarda ülkenin politik atmosferi nedeniyle geliştirdikleri otosansür nedeniyle hem kendilerinin
öğrencilere program teslim etme konusunda çekinceli olduklarını hem de öğrencilerin
motivasyonlarının kırılması sonucunda program yapmaktan vazgeçtiklerini söyler.
DR9 katılımcısı, program içerik üretimi aşamasında yaşadıkları sorunları, öğrencilerin benzer
içerikleri üretme konusundaki dirençleri ve programa başladıktan sonra devamlılık
konusundaki istikrarsızlıkları olarak özetler. Katılımcı, “İletişim fakültesinden gelen 20 kişiden
belki 17’si soundtrack programı yapmak istiyor.” diyerek benzer içerikleri üretme konusunda
öğrencilerin dirençlerini örnekler.
DR10 katılımcısı, program anonslarındaki tek kriterlerinin programcıların cümlelerini kısa
tutmaları gerekliliği olduğunu, beş dakikayı geçen konuşmalar yapan programcıları
uyardıklarını söyler.
DR12 katılımcısı, en önemli sorunun öğrencilerin ilgisizliği olduğunu söyleyerek, onları teşvik
etmek, heveslendirmek için çabaladıklarını dile getirirken, DR13 katılımcısı, mevcut durumda
pazartesiden perşembeye her akşam yayınlanan dört farklı programlarının bulunduğunu;
ancak öğrencilerin bu programları gönüllü olarak yapmaları nedeniyle programların düzenli
yapılamadığını belirtir. DR13 katılımcısı, sınav dönemleri, ara tatiller, resmî tatiller gibi
zamanlarda öğrencilerin programlarından uzaklaştıklarını ve bu sebeple programların
istikrarsız biçimde devam ettiğini söyler. Buna ek olarak, öğrencilerin özgün ve faydalı içerik
üretme konusundaki yetersizlikleri ve planladıkları kadar program üretememelerinden de
yakınır. Dönem başlarında istekle radyoda görev almaya başlayan öğrencilerin sonrasında
çeşitli nedenlerle motivasyonlarını kaybederek radyodan ayrılmaları nedeniyle sürekliliği
sağlayamadıklarını belirtir.
DR14 katılımcısı, içerik üretimi sürecinde yaşadıkları sorunları daha çok radyonun mekânsal
konumu bakımından merkezden uzak olmasıyla ilişkilendirir. Katılımcıya göre, radyonun
merkezden uzak olması konuk davet etme, röportaj yapma gibi konularda istedikleri gibi
hareket edememelerine, haber ve program kaynaklarının kısıtlanmasına neden olmaktadır.
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Radyonun yalnızca web üzerinden yayın yapması ise öğrencilerin motivasyonunu kırmakta ve
üretim konusunda isteksizliğe neden olmaktadır.
DR15 katılımcısı, öğrencilerin radyoya olan ilgilerinin her geçen yıl biraz daha azaldığını,
öğrencilerin radyo yerine alternatif mecralara yöneldiğini gözlemlediklerini dile getirir. Katılımcı,
bu süreci şöyle aktarır:
“[Radyoda bir öğrenci topluluğu havası] … aslında olmasını istediğimiz bir şey. Maalesef her
geçen gün öğrenci sayısı artmasına, bilinç yelpazesinin genişlemesine rağmen, ya da biz en
azından öyle düşünüyoruz, radyonun yerini alan birçok yayın mecrası var. Bizim rolümüzü
çalıyorlar. Ya da ulusal yayını dinlemek … gibi bir şehirde söz konusu değilse bile cep
telefonundan dinlemek söz konusu. Sadece İstanbul değil dünya radyolarını da dinleme
mümkün. İstediği şarkıya içeriğe ulaşması mümkün olduğundan üniversite radyosu biraz
popülerliğini kaybetmiş şekilde. Standart radyo dinleme alışkanlığı da belki aynı gerekçelerle
tüm profil için biraz düşmüş vaziyette.”
DR15 katılımcısı, içerik üretimi aşamasında yaşadıkları en önemli sorunu, öğrencilerin benzer
popüler müzik türlerinde program yapmak istemesi ve alternatif öneri sunmamaları olarak
açıklar. Söz programlarına yer vermek isteseler de öğrencilerden buna yönelik talep
gelmediğinden yakınır. Katılımcı, bu konudaki sıkıntılarını şöyle aktarır:
“Her gelen öğrenci bir müzik programı yapma heveslisi. Popüler müzikle ilgili, birisi gelip de
evet beklenti biraz fazla ama neden olmasın. O kadar mı şanssızız. Bir arkadaşımız gelip de
… sanat müziği programı yapabilir miyiz demedi. Bir arkadaşımız gelip de yalan olmasın halk
müziği ile ilgili geldi. Türkü, hikayeler... Onu çalışıyoruz. Onu yapacağız. Bir klasik müzik
programı, ya da ben hukuk öğrencisiyim, hocalarımla böyle bir şey planlıyorum diyen bir
arkadaş gelmedi. Herkes müzik programı yapayım, bugünlerde popüler rap, Türkçe pop,
yapayım. Öyle bir tıkanıklık var.”
DR16 katılımcısı, öğrenciler tarafından yeni ve özgün fikirlerin yeterince önerilmemesini
program üretimi aşamasında yaşadıkları bir sorun olarak tanımlar. Katılımcıya göre bu
durumun bir nedeni de uzun yıllardır radyoda pek çok konuda programın yapılmış olmasıdır.
DR17 katılımcısı, öğrenciler tarafından radyoya gösterilen ilginin dönemsel olarak değiştiğini,
özellikle radyonun popüler etkinlikler düzenlemesinin ardından öğrencilerin ilgisinin çok
arttığını dile getirir ve öğrenciler için ‘popülarite’nin çok önemli olduğunu vurgular. Katılımcı,
içerik üretimi aşamasında yaşadıkları soruna örnek olarak, öğrencinin radyoda ne yapmak ve
ne anlatmak istediğini tam olarak bilememesi olduğunu söylemekte, bu öğrencileri
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yönlendirerek program çeşitliliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etmektedir. Buna karşın,
dönem dönem bazı program içeriklerinin radyoda daha fazla yer aldığını söyler.
DR18 katılımcısı da diğer pek çok radyo katılımcısı gibi, içerik üretimi aşamasında yaşadıkları
en önemli sorunun, öğrencilerin ilgisizliği ve yetersizliği olduğunu dile getirir. Bunun yanı sıra,
üniversitenin diğer birimlerinin ve akademisyenlerinin radyoya ilgi göstermemesi, destek
olmaması içerik üretimi aşamasında kısır döngüye neden olmaktadır. Katılımcı, iletişim
fakültesi hocalarının yalnızca iletişim yarışmaları söz konusu olduğunda öğrencilerle
ilgilendiklerini ve içerik üretim sürecine destek verdiklerini söylerken, radyoda çalışan
öğrencilerin motivasyonlarının ise neredeyse tamamının mesleki bir meraktan çok kısmi
zamanlı statüde çalıştıklarında alacakları para ile ilgili olduğunu gözlemlediklerini iddia eder.
DR19 katılımcısı, içerik üretimi aşamasında, öğrencilerin birbirine benzer, yaygın ticari
radyolardakine benzer popüler içerikleri üretme konusundaki dirençleri nedeniyle zorluk
yaşadıklarını söylerken, öğrencileri nitelikli söz programlarına teşvik etmenin sonucunda daha
az sayıda öğrencinin radyoda çalışmaya gönüllü olduğundan yakınır. Bununla birlikte, bir web
radyosunun çok sayıda dinleyiciye erişim konusundaki kısıtlılığının öğrencilerin bir süre sonra
motivasyonlarını kaybetmelerine neden olduğunu söyler.
DR20 katılımcısı, her ne kadar bir uygulama-eğitim radyosu olsalar da dört yıllık zaman
diliminde yayıncılık esaslarını iyi öğrenen öğrencinin mezun olması sonucunda yeniden daha
acemi kadrolarla çalışmaya başlamanın belirli bir standardı tutturmada zorluk çıkardığını
belirtir. Katılımcı, yine öğrencilerin sınav ve tatil dönemlerinde okuldan uzak olmaları nedeniyle
programların

aksaması

sonucunda

yayıncılık

uygulamalarında

sürekliliğin

olamayabileceğinden yakınır.
DR21 ve DR25 katılımcıları, öğrencilerin radyoya olan ilgilerinin geçiciliğinden yakınırken,
DR22 katılımcısı, kısmi zamanlı statüde çalışanların dışında radyoda gönüllü olarak çalışan
öğrenci sayısının az olduğunu, öğrencilerin başta ilgili de olsalar çeşitli kaygılar nedeniyle
zamanla radyoya olan ilgilerinin azaldığını dile getirir.
DR23 katılımcısı, içerik üretim aşamasında kendileri için en büyük sorunun, öğrencilerin özgün
ve yaratıcı içerikler oluşturamaması olduğunu söyler. Katılımcı, öğrencilerin içerik
oluşturmadaki yetersizliklerini ve bunun radyoya yansımasını şöyle ifade eder:
“Her nesil biraz daha zayıf geliyor, üretim kapasitesi açısından. Yetenek demiyorum ama
bakışları çok zayıf olduğu için program çeşitlendirmede çok zorlanıyoruz… Biraz daha böyle
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hazıra konma hevesleri var. Program çeşitlerimiz daraldı… mesela farklı tatlarda kültür-sanat
programları çıkarmak konusunda zorlanıyoruz.”
VR1 katılımcısı, radyo yönetim kurulunun, öğrencilerin birbirine benzer popüler konularda
program yapmak istemesi ya da benzer formatlar çerçevesinde öneriler sunmasına karşı
programların

özgünlüğünü

ve

çeşitliliğini

artıracak

önerilerle

yönlendirici

olmaya

çabaladıklarını dile getirirken, bu konuda yaşananları şu cümlelerle ifade eder:
“Öğrencilerin tercihi olduğu için biz ne kadar buna karşı olmasak da [tercihlerine müdahale
etmesek de] toplumsal olaylara değinmek isteyen öğrenciler çok az oluyor genelde. Kalkıp
hayvan hakları ya da engelli hakları ile ilgili program yapacağım diyen öğrenci sayısı her
dönem en fazla bir. Ama e-spor, dizi kültürü gibi konularda program yapacağım diyenler her
dönem çok fazla oluyor. Biz, o nedenle her dönem başında okul başlamadan özel paylaşıma
çıkıp, fakülte ile iş birliği yapıyoruz. Burası her şeyin konuşulabileceği bir radyo, toplumsal
olayları … biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Son zamanlarda biraz arttı…”
VR2 katılımcısı, içerik üretimi aşamasında yaşadıkları sorunu, ‘tekrara düşmek’ olarak
tanımlarken, bu sorunu şu cümlelerle ifade eder:
“İçerik üretirken tekrara düşmeyi yaşıyoruz ister istemez. Teknik imkanlar, mesela telefon
bağlantısı yok. Biraz renklendirelim telefon alalım derken telefon bağlantısı olmadığından
içerikte onu elemiş oluyoruz... İçeriklerde de dolayısıyla hemen hemen aynı şeyler üzerinde
dönüyor. Yıllar geçiyor öğrenciler değişiyor, benzer önerilerle geliyorlar. Televizyon ve
Youtube’dan çok etkileniyorlar. Oradaki görsellik üzerine bir şeyler yapmak istiyorlar ama
radyoya uygun değil. Yeni neslin radyoya adapte olması sorunu yaşıyoruz.”
Öğrencilerin popüler içerikleri yeniden üretme direnci, VR2 programlarında da kendini
gösterirken, bu durum, radyonun alternatif olma çabasını zedeler.
Katılımcı, VR3’te içerik üretimi aşamasında yaşanan en büyük sorunun özellikle gece
saatlerine denk gelen argo ve küfürlü konuşmalar olduğunu; ancak bir web radyosu olmaları
ve bu alanı daha özgür bir alan olarak kabul etmeleri nedeniyle mümkün olduğunca kısıtlayıcı
davranmadıklarını ifade eder.
VR4 katılımcısı, bu aşamada yaşadıkları sorunun, öğrencilerin özgün programlar
üretmemeleri, yaygın, bilinen formatlarda program yapmak konusunda direnç göstermeleri
olduğunu ifade eder.
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VR6 katılımcısı, içerik üretim aşamasında yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlatır:
“Şu tarz problemler oldu. Daha öncesinde yapılmaya çalışılan ama başarılı olmayan içerikleri
tekrarlamak isteyenler oldu. Heveslerini kırmamak için yapma demedik. Yapıp görsünler
istedik. Çok fazla etkileşim olmadığını kendileri görmüş oldular. Onun dışında içeriksel bazı
siyasi ya da bir ideoloji doğrultusunda program yapmak isteyen oldu ama geri çevirmek
zorunda kaldık. Genel yayın politikamıza uymadığı için.”
VR7 katılımcısı, içerik üretimi aşamasında öğrencilerin sıklıkla birbirine benzer konularda
program önerileri sunduklarını, içerikleri farklılaştırmak için epey çaba harcadıklarını dile
getirir.
VR8 katılımcısı, içerik üretimi aşamasında ağırlıklı olarak öğrencilerle çalışmalarından dolayı
sorun yaşayabildiklerini, öğrencilerin diğer sorumluluklarının zaman zaman radyonun önüne
geçmesi nedeniyle aksamaların olabildiğini dile getirir. Katılımcı, öğrencilerin bazı program
türlerine ve konularına karşı ilgisiz olduklarını söylerken, iletişim fakültesi öğrencilerinin
radyoya olan ilgisizliğinden de yakınır.
VR9 katılımcısı, karar alıcı pozisyonunda bulunanların öğrencilerden oluştuğunu vurgulayarak,
“koordinatörler olarak bazı kararları alırken farklı düşünebiliyoruz, bu çeşitlilik karar alma ve
içerik üretme sürecimizi yavaşlatıyor” demektedir.
Radyoda içerik üretimi aşamasında ve programlarda yaşanan sorunlara yönelik radyo
katılımcılarının önemli bir kısmından benzer yakınmalar duyulmuştur. Üniversite radyolarında
içerik üretimine olumsuz olarak yansıyan en önemli sorun, öğrencilerin nitelikli, söz
programlarından oluşan alternatif içeriklerden uzak durarak, genellikle yaygın, ticari
radyolardakine benzer popüler müzik ve konularda program yapma hevesleridir. Katılımcılar,
bu konuda öğrencilerin kolaya kaçtığını vurgulayarak, kendilerini yayıncılık konusunda
yeterince geliştirmek istememelerinden yakınır.
Dile getirilen diğer önemli sorunlar ise, öğrencilerin radyoya olan ilgisizliği, radyo yayıncılığı
konusundaki yetersizlikleri ve programlarına yönelik disiplinsizlikleridir. Katılımcıların önemli
bir kısmı, öğrencilerin radyoyu yeterince önemsemediklerini, başta ilgili olsalar da
programlarını devam ettirme konusunda istikrarsız davrandıklarını, yayıncılık konusunda
gerekli niteliklere sahip olmadıklarını söyler.
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DR5, DR14, DR19 katılımcıları, yalnızca web üzerinden yayın yapmanın tüm çalışanlar
üzerinde motivasyon eksikliğine neden olduğunu ve bunun program içerik üretimine de
yansıdığını dile getirir.
Öğrencilerin, radyo dışındaki sorumlulukları, sınav ve tatil dönemleri, programların dönem
dönem aksamasına neden olmakta ve yayıncılıkta istikrarsızlığa neden olmaktadır. Yine radyo
kadrolarının öğrencilerden oluşması nedeniyle, öğrencilerin işi öğrendikten sonra mezun
olmaları sonucunda yeniden acemi öğrencilerle çalışmak zorunluluğu, içerik üretiminde
yaşanan zorluklara verilen bir örnek olarak karşımıza çıkar. Radyonun mekânsal olarak
merkezden uzaklığı ve akademisyenlerin radyoya olan ilgisizliği de yine içerik üretiminde
yaşanan sorunlara verilen örneklerdendir. Ülkenin mevcut politik atmosferinin çalışanlar
üzerinde baskı oluşturduğu ve bu durumun içerik üretiminde motivasyon kaybına neden
olduğu da dile getirilmiştir. Bir radyoda karar vericilerin öğrencilerden oluşması sonucunda
ortaya çıkan çok seslilik, zaman zaman içerik üretim aşamasına olumsuz yansıyabilmektedir.
VR3’ün öğrenciler tarafından, istedikleri her şeyi istedikleri biçimde konuşabilecekleri bir ortam
olarak görülmesinden dolayı, program içeriklerinde sıklıkla argo ve küfür yer alabilmektedir.
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Şekil 21: Üniversite Radyolarında İçerik Üretimi Aşamasında Yaşanan Sorunlar

3.8 Dinleyici ve Etkileşim
Bu kısımda, üniversite radyolarının dinleyicilerinin kimler olduğu, radyoların dinleyicileri ile olan
etkileşim yolları, bu kapsamda gerçekleştirdikleri etkinlikler ve tanıtım, bilinirlik çalışmaları ele
alınmıştır.
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3.8.1 Hedef Kitle ve Dinleyici Ölçümleri
DR1’in hedef kitlesi başta öğrenciler olmakla birlikte, radyonun, karasal yayını olması
nedeniyle şehirde yaşayan pek çok insana ulaşma kapasitesi de mevcuttur. Katılımcı, en çok
dinleyici mesajı aldıkları dönemin sınav haftaları olduğunu, öğrencilerden genellikle istek şarkı
talepleri geldiğini söyler. DR1 özelinde herhangi bir dinleyici ölçümü yapılmamış, dinleyici
sayıları yalnızca dijital ortamlardan takip edilebilmektedir. Buradaki rakamlar ise her aktif
dinleyiciyi göstermediğinden, gerçek dinleyici sayısına hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Dijital
ortamlardan tespit edilebilen dinleyici sayısı ortalama günlük 10-15 arasında değişmekte;
ancak bazı ortamlardan yapılan dinlemeler bu rakama yansımamaktadır. Karasal yayından
dinleme oranlarının tespitine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
DR2 katılımcısı, radyonun hedef kitlesini şehirdeki gençler ve üniversite öğrencileri olarak
tanımlar. DR2’de, radyonun dinlenme oranlarına yönelik kendileri tarafından herhangi bir
araştırma yapılmamasına karşın katılımcı, ‘şehirde çok dinlenildikleri’ düşüncesine, gelen
telefonlar, sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlar ve istek parça taleplerinden ulaştıklarını
ifade eder. Şehirdeki diğer radyoların kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları anketlerde
de radyolarının dinlenme oranının üst sıralarda olduğunu gözlemlediklerini dile getirir.
Katılımcı, popüler şarkıcılarla yapılan telefon bağlantılarının bu sürece katkı sağladığını
düşünür.
Hedef kitlelerinin şehirde bulunan üniversite öğrencileri olduğunu ifade eden DR3 katılımcısı,
radyo yayınlarına yönelik kapsamlı bir dinleyici araştırması yapmadıklarını, birkaç yıldır
yalnızca müzik yayını yaptıkları için dijital ortamdan da dinleyici sayılarını takip etmediklerini
dile getirir. Program yaptıkları zamanlarda gün içinde değişkenlik göstererek, 40-50-100
dinleyicinin dijital ortamdan radyolarına bağlı olduklarını gözlemlediklerini dile getirir.
DR4 katılımcısı, hedef kitlelerinin başta üniversite öğrencileri olmak üzere, akademisyenler ve
kamu çalışanları olduğunu belirtir. Radyonun genel eğilimi öğrencilere ulaşmak olduğundan,
program içerikleri hazırlanırken öğrencilere yönelik olmasına özen gösterilir. DR4 bünyesinde
herhangi bir dinleyici ölçümü gerçekleştirilmemiş olup, dinlenme sayıları dijital ortamlardan
takip edilir.
Bir hedef kitle tanımlarının olmadığını ifade eden DR5 katılımcısı, geçmişte alternatif içerikleri,
ilgili herkese ulaştırma gayreti içinde olduklarını, bugünse çaldıkları müzikleri beğenip dinleyen
kitleyi önemsediklerini belirtir. Katılımcı, DR5 bünyesinde bir dinleyici araştırmasının
yapılmadığını, geçmişte şehirdeki diğer radyolar bünyesinde yapılan araştırmalarda kendi
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radyolarının bir yıl birinci olduğunu, diğer zamanlarda da alternatif söz ağırlıklı içerik
üretmelerinden dolayı ve şehirde kendilerinden başka bunun bir örneğinin de olmaması
nedeniyle dinlenme oranlarının yüksek olduğunu ifade eder.
DR6 katılımcısı, hedef kitlelerinin yerel halkın tüm bireyleri olduğunu, üniversitenin öğrencileri
ve çalışanlarını da dikkate alarak yayınlarını gerçekleştirdiklerini söyler. DR6 bünyesinde bir
dinleyici araştırması yapılmamakta, dinleyenlerin kimler olduğuna yönelik bilgiye e-posta,
telefon ve sosyal medya aracılığıyla iletilen mesajlar yoluyla ulaşılmaktadır.
DR7 bünyesinde bir dinleyici araştırması yapılmadığı gibi, dinleyici ile etkileşim sağlamak
adına herhangi bir girişim de söz konusu değildir.
DR8 katılımcısı, öncelikli hedef kitlelerinin yaygın, popüler radyolardan hoşlanmayan, kırk
yaşın üzerindeki eğitimli kitlenin olduğunu, az oranda da öğrencilere ve dolayısıyla genç kitleye
de hitap ettiklerini belirtir. Katılımcı, öğrencileri hedef kitle olarak görmemelerinin gerekçesini,
okulda çıkan öğrenci olayları nedeniyle radyoyu, bu işin dışında tutma çabası olduğunu dile
getirir. DR8 katılımcısı, kendilerinin bugüne kadar herhangi bir radyo dinleme ölçümü
gerçekleştirmediklerini, ticari bir kaygılarının olmaması nedeniyle bu tür ölçümleri
önemsemediklerini dile getirir. Geçmişte başka bir ticari radyonun yaptırdığı dinleme
araştırmasında radyolarının şehirde farklı dönemlerde ikinci ve birinci sırada dinlenildiğini
belirtir. Katılımcı, DR8’in dijital ortamlardan anlık dinlenme sayısının 80-600 arasında
değiştiğini ve dinleyicilerden aldıkları geri dönüşler sonucunda radyolarının, yayınlarında
reklam olmadığı için daha çok doktor muayenehaneleri, mimarlık ofisleri, lüks barlar, havaalanı
taksileri ve bazı devlet kurumları tarafından dinlendiklerini söyler.
Hedef kitlelerini üniversite ve şehirdeki gençler olarak tanımlayan DR9 katılımcısı, içeriklerini
bu yönde tasarladıklarını; fakat güncel dinleme ölçümlerine sahip olmadıklarını belirtir. Dijital
ortamlardan tespit edebildikleri günlük dinlenme sayısının 4500 civarında olduğunu söyleyen
katılımcı, PowerApp gibi tespit edemedikleri farklı dijital ortamların da dâhil olmasıyla dijital
dinlenme sayılarının çok daha fazla olabileceğini hatırlatır. Katılımcı, radyonun ilk kurulduğu
zamanlarda, 40 bin öğrenci üzerinde dinleme ölçümü yaptıklarını ve katılımcıların %92,8’inin
Türkçe pop müziği talep ettiklerini söyler. Yayınlarında popüler Türkçe pop müzik tercih
etmelerinin gerekçesini anket sonuçlarına dayandırır. Aynı zamanda reklam yayınları olmadığı
için şehirden yerel halkın da radyolarını dinlediklerini, özellikle dolmuş ve minibüsçülerden
olumlu geri dönüşler aldıklarını da ekler.
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DR10 katılımcısı, klasik batı müziği radyolarının hedef kitlesini altmış yaş üstü, özellikle kendi
üniversitelerinden mezun personelin oluşturduğunu ve bu kitlenin yayınları titiz biçimde takip
edip, hoşlarına gitmeyen bir durumla ya da hatayla karşılaştıklarında radyoya anında geri
bildirimde bulunduklarını söyler. Katılımcı, caz radyoları için de yine altmış yaş üstü ve caz
müziğe meraklı genç bir kitle olduğunu, rock radyolarının ise kampüs ve yurtlarda bulunan
öğrenciler tarafından dinlendiğini ifade eder. Katılımcı, bünyelerinde bulunan üç farklı dijital
radyodan rock türünde yayın yapanın anlık ortalama 30, caz türünde yayın yapanın 42, klasik
türde yayın yapanın ise 54 dinleyiciye sahip olduğunu; ancak bu rakamların yalnızca web
sitesinden gelen dinleme verileri olduğunu, TuneIn ve mobil uygulamalar gibi farklı dinleme
ortamlarıyla birlikte bu rakamların çok daha yüksek olabileceğini ifade eder. TuneIn verilerine
göre DR10’a, son bir ayda 5727 kişi bağlanmış ve radyo 1471 kişi tarafından belirli bir sürenin
üzerinde dinlenmiştir.
DR11 katılımcısı, öncelikli hedef kitlelerinin öğrenciler olduğunu; ancak genel dinleyici kitlesini
de önemsediklerini ifade eder. DR11 bünyesinde bir dinleyici araştırması yapılmadığını; ancak
karasal yayına geçiş öncesi bunu planladıklarını söyleyen katılımcı, mevcut durumda
insanların pop müzik dinlemek istediğine dair geri dönüşler aldıklarını ifade eder.
DR12 katılımcısı, hedef kitlelerinin şehir genelindeki gençler olduğunu ifade eder. Katılımcı,
radyoya gelen geri bildirimlerden radyonun özellikle reklam almaması nedeniyle çok
dinlendiğini bildiklerini; ancak herhangi bir dinleme araştırması yapmadıklarını ifade eder.
Şehirde yaşayan insanların beşte üçünün üniversitenin personeli ya da öğrencisi olması
nedeniyle radyoya olan ilgiyi kendi bünyelerinde gözlemlemelerinin daha kolay olduğunu
hatırlatır.
DR13 katılımcısı, hedef kitlelerinin tamamen kendi üniversitelerinin öğrencileri olduğunu,
radyolarının öğrenciler ve öğrencilerin aileleri tarafından dinlendiğini belirtir. Radyo dinleme
sayılarının programdan programa değiştiğini söyler.
DR14 katılımcısı, radyonun hedef kitlesinin üniversite öğrencileri olduğunu ifade ederken,
bölgedeki lise ve ortaokul öğrencilerinin de radyolarına ilgi duyduğunu ve okul gezileri
kapsamında zaman zaman radyolarını ziyaret etmeye geldiklerini dile getirir. Katılımcı, radyo
bünyesinde bir dinleyici araştırması yapmadıklarını, dinleyici sayılarını dijital ortamdan takip
ettiklerini ve gün içinde programdan programa farklılık göstermekle birlikte sayıların 20-100
arasında değişkenlik gösterdiğini belirtir. Katılımcı, dinlenme sayılarının gün içinde genellikle
düşük olduğunu söyler.
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DR15 bünyesinde, radyonun hemen kuruluşu öncesinde yalnızca bir kez dinleyici araştırması
gerçekleştirilmiştir. Katılımcı, radyonun hedef kitlesinin gençlerden, üniversite öğrencilerinden
oluştuğunu; ancak kamu kurumlarında çalışan daha ileri yaşlarda dinleyicilerden de çaldıkları
nostaljik müziklere yönelik olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eder.
DR16 katılımcısı, öncelikli hedef kitlelerinin üniversite öğrencileri olduğunu; ancak akademik
personeli ve şehir halkını da önemsediklerini belirtir. Katılımcı, geçmişte üniversite
öğrencilerine yönelik bir dinleyici araştırması yaptıklarını ve yakın gelecekte benzer bir
araştırmayı yeniden yapacaklarını söyler. Mevcut durumda dinleyici kitlesini yalnızca dijital
ortamlar üzerinden takip edebildiklerini ifade eder.
DR17 bünyesinde, herhangi bir dinleyici araştırması gerçekleştirilmemiş olup, katılımcı
dinleyici sayılarını dijital ortamlardan takip edebildiklerini, programa ve konuğa göre
değişmekle birlikte 100 ile 5000 arasında dijital ortam dinleyicisine sahip olduklarını söyler.
DR18 katılımcısı, bir üniversite radyosu olmaları nedeniyle radyonun hedef kitlesinin üniversite
gençleri olduğunu dile getirmekte ve bu öğrencilerin radyoyu ağırlıklı olarak İnternet
ortamından dinlediklerini söylemektedir. Katılımcı, karasal yayın dinleyicilerinin daha fazla
olması nedeniyle ve bu kişilerin radyoyu daha çok arabalarında dinlediklerini düşündükleri için
yayınlarında yerel halkı da önemsediklerini dile getirir. Katılımcı, radyo bünyesinde bir dinleyici
araştırması yapmadıklarını, dinleyici sayılarını çevrimiçi ortamlardan takip ettiklerini ve anlık
ortalama 20 dinleyicinin İnternet ortamından radyoyu dinlediğini söyler.
DR19 katılımcısı, öncelikli hedef kitlelerinin üniversite öğrencileri olduğunu belirtirken, bugüne
kadar herhangi bir dinleyici araştırması yapmadıklarını söyler. Katılımcı, dijital ortamlardan
radyonun dinleyici sayısının programdan programa ve dönemsel olarak değiştiğini, günlük
ortalama 20 ile 50 arasında dinleyicinin radyoyu takip ettiğini belirtir.
DR21 katılımcısı, bir üniversite radyosu olmalarına karşın, önemsedikleri hedef kitlenin yerel
halk olduğunu söyler. Katılımcı, doğrudan radyo tarafından bir dinleyici ölçümlemesi
yapmadıklarını; ancak başka bir kurum tarafından yapılan araştırmada yıllar önce radyolarının
şehir nüfusunun yüzde altmışı tarafından dinlendiği bilgisine sahip olduklarını dile getirir.
Katılımcı, bu verinin radyonun ticari olduğu dönemlere ait olduğunu ve geçen bu süre içinde
hem reklamların ortadan kalkması hem de program çeşitliliğinin artması sonucunda yerel halk
tarafından eskisinden daha fazla takip edildiklerini düşündüklerini ifade eder.
DR22 katılımcısı, öncelikli hedef kitlelerini, üniversite öğrencileri, personeli ve sonrasında
kentte yaşayan tüm bireyler olarak tanımlar. Ürettikleri ve yayınladıkları içeriklerin çok çeşitli
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olması nedeniyle geniş bir hedef kitleye yayın yaptıklarını belirtir. Radyolarında reklam yayını
olmadığı için dinleyicilerden çok fazla teşekkür ve olumlu geri bildirim aldıklarını söyler. DR22
bünyesinde doğrudan ya da dolaylı bir dinleyici ölçümü gerçekleştirilmemiştir.
DR23 katılımcısı, yabancı müzik dinlemeyi seven herkesin hedefledikleri kitle olduğunu
söylemekte, radyolarını şehirde genellikle eğitim seviyesi yüksek bireylerin dinlediğini
eklemektedir. Katılımcı, radyo bünyesinde gerçekleştirilen ya da radyonun dâhil olduğu bir
dinleyici araştırması verilerine sahip olmadıklarını, dijital ortamlardan takip ettikleri verilere
göre bugüne kadar en fazla dinlendikleri gün radyoyu 118 kişinin dinlediğini bildiklerini belirtir.
DR24 katılımcısı, hedefledikleri dinleyici kitlesinin üniversite öğrencilerinin yanı sıra, AB sosyoekonomik grubunda ve 18-54 yaş aralığında bulunduğunu; fakat her yaş ve kesimden
dinleyicilere sahip olduklarını söyler. DR24, Türkiye’de çeşitli ölçeklerde pek çok radyonun
dâhil olduğu radyo dinleme ve araştırma kurumu olan RİAK bünyesinde gerçekleştirilen radyo
dinleme araştırmalarına dâhil olan tek üniversite radyosudur ve dinleyici beklentisine ve
değerlendirmesine yönelik geri bildirimleri bu sayede düzenli olarak alabilmektedir. Katılımcı,
uzun yıllardır bulundukları şehirde en çok dinlenen radyolardan biri olmayı başardıklarını dile
getirir.
DR25 katılımcısı, önemsedikleri hedef kitlenin üniversite öğrencileri olduğunu; ancak mevcut
içerikleriyle bu amaca ulaşmalarının da pek mümkün olmadığını söyler. DR25 bünyesinde
herhangi bir dinleme ölçümü gerçekleştirilmemiş olup, katılımcı şehirde bulunan başka bir
radyonun yaptığı ölçümde en çok dinlenen beş radyodan biri oldukları bilgisine sahip
olduklarını vurgular.
VR1’in hedef kitlesi öğrenciler ve dolayısıyla gençlerdir. Radyonun, programdan programa
değişmekle birlikte dijital ortamda günlük ortalama dinlenme sayısı ise yirmidir.
VR2 katılımcısı, hedef kitlelerinin üniversite öğrencileri olduğunu, dinlenme kaygıları olmadığı
için bugüne kadar herhangi bir dinleme ölçümü yapmadıklarını, dinlenme ya da tıklanma
sayılarını zaman zaman dijital ortamlardan takip ettiklerini söyler. Katılımcı, dijital ortamda anlık
ortalama dinlenme sayılarının 20-40 arasında değiştiğini, programların mesai saati
zamanlarında yapılması ve öğrencilerin de o saatlerde genellikle derste olmaları nedeniyle
canlı dinlenme rakamlarının düşük olduğunu ifade etmekte, bu sebeple eş zamansız dinleme
ortamlarındaki tıklanma ya da dinlenme rakamlarının kendileri için daha önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
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VR3 katılımcısı, hedef kitlelerinin öncelikle her bir programcının kendi arkadaş grubu
olduğunu, bunun dışında özellikle alternatif müziğe ulaşmak isteyen herkesin hedef kitleleri
olabileceğini söyler. Planlı ve kapsamlı herhangi bir dinleme ölçümü yapmayan VR3 ekibi,
radyolarına gelen mesajlarla dinleyicilerini yokladıklarını ve gün içinde anlık dinleyen sayısının
ortalama 10 ve en fazla 40 olduğunu tespit ettiklerini belirtir. Katılımcı, radyolarının ve
programlarının reklamını yoğun biçimde yaptıkları zamanlarda dinleyici sayılarının kırka
yaklaştığını söyler.
VR4 katılımcısı, hedef kitlelerinin kendi öğrencileri olduğunu; ancak üst yönetimin radyonun
yapısını değiştirme çabasıyla daha geniş kitlelere ulaşma gayretinin gündeme gelebileceğini
dile getirir. VR4 bünyesinde herhangi bir dinleme ölçümü yapılmamakta, dinleyici sayıları dijital
ortamlardan takip edilmektedir. Programların tanıtımı sosyal medyadan yeterince yapıldığında
dinleyici sayısı 70-80’e çıkabilmekte; ancak radyonun genel dinleyici sayısı 30-70 arasında
değişmektedir.
VR5 katılımcısı, kendi radyolarına yönelik bir dinleme araştırması yapmadıklarını, dijital
ortamdan radyolarını dinleyen kişi sayısının anlık en fazla on beş, ortalama yedi civarında
olduğunu dile getirir.
VR6 katılımcısı, hedef kitlelerinin yalnızca gençler ve üniversite öğrencileri olduğunu
belirtirken, akademisyenlerin de dâhil olduğu akademik bir yapılanma içinde bulunmadıklarını
söyler. Bir web radyosu olmalarına karşın, radyonun web sitesi üzerinden değil de sahip
olduğu mobil uygulamalar aracılığıyla daha fazla dinlendiğini söyleyen VR6 katılımcısı,
radyoyu web sitesi üzerinden daha çok üniversite personelinin dinlediğini ifade eder. Katılımcı,
radyonun dinlenme sayılarını dijital olarak takip ettiklerini, programların dinlenme sayılarına
göre ilgili programın yayına devam edip etmemesine karar verebildiklerini söyler.
VR7 bünyesinde kapsamlı bir dinleyici araştırması gerçekleştirmediklerini dile getiren katılımcı,
buna yönelik veriyi dijital ortamlardan takip ettiklerini ve hem ülke içinden hem de çeşitli
ülkelerden günlük 1000’in üzerinde dinlenme sayısına sahip olduklarını ifade eder. Katılımcı,
dinleyiciler tarafından çeşitli ortamlardan sıklıkla geri bildirim mesajları aldıklarını da
söyleyerek dinleyici profillerini bu yolla öğrenebildiklerini dile getirir. Hedef kitlelerinin başta
gençler olmasına karşın, 45 yaş üstü yetişkinler tarafından da dinlendiklerini belirtir.
VR8 katılımcısı, bir gençlik radyosu olma çabasında olduklarını ve hedef kitle olarak gençleri
belirlediklerini dile getirir. Katılımcı, VR8’in dijital ortamlarda anlık ortalama 150-200 dinleyici
tarafından dinlendiği bilgisini paylaşır.
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VR9 katılımcısı, hedef kitlelerinin başta kendi okullarının öğrencileri olmak üzere, tüm
üniversite öğrencileri olduğunu vurgular. VR9 bünyesinde bir dinleyici araştırması yapılmamış
olup, dinleyici sayılarına yönelik bilgi dijital ortamlardan elde edilir.
Örneklemde bulunan üniversite radyosu katılımcılarının, radyolarının hedef kitlesini
tanımlarken en fazla işaret ettikleri grup ‘üniversite öğrencileri ve gençler’ olmuştur. Yalnızca
DR8 katılımcısı, hedef kitlelerinde öğrencilerin bulunmadığını özellikle vurgulamıştır. ‘Şehir
halkı ve şehirdeki gençler’, sıklıkla dile getirilen diğer hedef kitle gruplarıdır. ‘Akademisyenler
ve üniversite çalışanları’, ‘mezunlar’, ‘alternatif müziği sevenler’, ‘45-60 yaş üstü kitle’, ‘genel
halk’ az da olsa sözü edilen diğer hedef kitle grupları olmuştur.
DR24 dışındaki diğer tüm radyoların düzenli olarak dinleyici ölçümü gerçekleştirmediği
görülmüştür. Yalnızca DR24, Türkiye’de çeşitli ölçeklerde pek çok radyonun dâhil olduğu radyo
dinleme ve araştırma kurumu olan RİAK bünyesinde gerçekleştirilen radyo dinleme
araştırmalarına dâhil olmaktadır. Radyolar, düzenli olarak yalnızca dijital ortamdaki dinleyici
sayılarına erişmekte; ancak yayının dijital ortamdaki çok parçalılığı nedeniyle bu rakamlar da
çoğu zaman gerçek sayıları yansıtmamaktadır. DR9, DR15 ve DR16’da radyonun ilk
kurulduğu zamanlarda özellikle öğrenciler üzerinde dinleyici ölçümü gerçekleştirilmiş, ölçümler
sonrasında tekrar edilmemiştir. DR5, DR21 ve DR25 yetkilileri ise bulundukları şehirdeki diğer
radyoların yaptıkları dinleme ölçümlerinden elde ettikleri dolaylı verilere sahiptir.
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Şekil 22: Üniversite Radyolarının Hedef Kitlesi

3.8.2 Etkinlikler
DR1 katılımcısı, rektörlüğün düzenlediği dış mekân (kampüs) etkinliklerinde mutlaka görev
aldıklarını ve etkinlik alanından canlı yayın gerçekleştirdiklerini, “zaten rektörlüğün dediğim gibi
aklına geldiğimiz tek nokta o oluyor. Yapmazsak sıkıntı oluyor. İşte sınavımız vardı olmuyor.
Sınav haftasında geçen yıl mesela iki tane etkinlik oldu ve etkinliklere katılmak zorundaydık.
Canlı yayın yapmak zorundaydık.” serzenişiyle ifade eder.
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DR2 katılımcısı, radyonun düzenlediği etkinliklere örnek olarak, fakültelerin tanıtımını yaptıkları
özel programlar ile mezuniyet törenleri ve bahar şenliklerinde radyoda program yapan
öğrencilerin etkinlikte çalınan müziklerin ve sistemin organizasyonundan sorumlu olmalarını
gösterir.
DR6 katılımcısı, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen pek çok etkinlikte radyonun aktif görev
üstlendiğini belirtir. Üniversitede gerçekleştirilen konferans, çalıştay ve panel gibi etkinlikleri
radyo ve televizyonları aracılığıyla canlı yayınladıklarını ve yine bu etkinliklere sunuculuk ve
moderatörlük konusunda insan kaynağı desteği verdiklerini, yapıldığı takdirde bahar
şenliklerinde müzik yayını yaptıklarını söyler.
DR9 organizatörlüğünde düzenli olarak medya-müzik ödül töreni ve zaman zaman konser
organizasyonları düzenlenir. Radyo, mezuniyet törenleri ve bahar şenliklerinde organizasyona
DJ-müzik desteği verir. DR9 bünyesinde sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmekte ve
görme engellilere yönelik sesli kitap projeleri yürütülmektedir.
DR10 katılımcısı, radyolarının önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatır
ve altı yıl boyunca “World Collage Radio Day”12’de Türkiye’yi temsil ettiklerini söyler. Katılımcı,
bu etkinlik sürecini şöyle anlatır:
“Şöyle bir formatta yayın yapıyoruz; tamamen Türk besteci grup, her tür müzikten. Klasik batı
müziği, Türk halk müziği, caz ve rock gruplarımızdan, Türk gruplarını ama birer eserini
çalıyoruz. Ekipteki arkadaşlar İngilizce ve Türkçe anons ediyorlar. Grubu veya şarkıcıyı da
tanıtıyorlar hem İngilizce hem Türkçe ve zaten 24 saat süren bir maraton. 55’er dakika veriliyor,
epey de keyifli bir maraton oluyor. Biz de burada pizza partisi yaparak kendi yayınımızı
dinliyoruz, çok keyifli oluyor. O zaten bir araya geldiğimiz gün oluyor. Çünkü, herkesin bir araya
geldiği zamanlar; ancak dışarıda böyle toplanabiliyoruz.”
Buna ek olarak DR10 etkinlikleri kapsamında, üniversitede sergi günleri düzenlenmekte ve bu
kapsamda radyonun eski cihazları sergilenmektedir. Katılımcı, radyoda çalışanların
kaynaşması ve radyoyu daha sosyal bir ortam haline getirmek için radyoya ait odalardan
birinde film günü düzenlediklerini ve ekibin birlikte film izlediğini söyler.
DR14 katılımcısı, radyonun etkinliklerinin daha çok iletişim fakültesinde düzenlendiğini ve bu
etkinliklerin radyonun bilinirliğini artırmaya yönelik olduğunu ifade eder. Katılımcı, mezuniyet
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Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan okul radyolarını ve programcılarını ortak yayınlarla bir araya getiren
organizasyon, bkz. https://www.collegeradio.org/college-radio-day/register/
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törenlerinde çalınan müzikleri ya da nadiren de olsa üniversitenin ana kampüsünde
gerçekleştirilen röportajları bu etkinliklerden bazı örnekler olarak sunar.
DR17 katılımcısı, radyonun hem üniversite hem de kendi bünyesinde düzenlediği pek çok
etkinlikte aktif rol üstlendiğini ve böylece şehirdeki etki alanının önemli bir boyutta olduğunu
dile getirir. Radyonun düzenlediği ya da dâhil olduğu bahar şenlikleri, konser organizasyonları,
söyleşiler, toplantılar gibi pek çok etkinlikle üniversitenin en aktif öğrenci topluluğu olduğunu
da söyler. Katılımcı, radyo ve müzik sektöründen popüler isimlerin radyoya ya da radyo
aracılığıyla üniversiteye davet edilmesi, bu isimlerle konserler düzenlenmesinin radyoya olan
ilgiyi artırdığını dile getirir. Bunların yanı sıra şehirde de etkinlikler düzenlediklerini, yerel halkla
yaptıkları görüşmeler ve röportajlar aracılığı ile onların hikayelerini de radyo programlarına
yansıttıklarını söyler. Yine bulundukları şehre değer katanlara yönelik ödül geceleri
düzenlediklerini ve bu etkinliğin de yerel halk tarafından oldukça önemsendiğini ifade eder.
DR19 katılımcısı, kurumsal tanıtım amacıyla kullanabildikleri bir yayın araçlarının da
bulunması nedeniyle geçmişte çok sık dış mekân etkinlikleri düzenleyebildiklerini söyler.
Katılımcı, doğrudan radyonun organizasyonuyla küçük çapta festivaller, konserler ve şehir
meydanlarında dinleyici ile buluşma etkinlikleri düzenlediklerini belirtir. Katılımcı, 2016 yılı
itibarı ile bu etkinliklerin çeşitli gerekçelerle düzenlenemediğini, mevcut etkinliklerin daha çok
okul içinde yapıldığını dile getirir. DR19, yayın aracıyla birlikte öğrenci oryantasyon
etkinliklerinde ve mezuniyet törenlerinde çaldığı müzik ve yaptığı yayınlarla öğrencilerle
buluşmaktadır. Sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında da çeşitli faaliyetler yürütür.
DR22 katılımcısı, bulundukları şehrin kültür-sanat ve spor alanlarında güçlü organizasyonlara
sahip bir şehir olduğunu hatırlatarak radyonun şehirde düzenlenen ulusal ya da uluslararası
etkinliklerde tüm ekibiyle birlikte önemli bir rol üstlendiğini ve bu kapsamda elde ettikleri
içerikleri programlarına yansıttıklarını ifade eder.
DR24 katılımcısı, yıl içinde doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil oldukları pek çok etkinlikte
görev aldıklarını söyler. Açık hava konserleri, bazı özel partiler, yılbaşı partileri, festivaller bu
etkinliklerden bazılarıdır. Katılımcı, en önemsedikleri ve uzun yıllardır düzenli olarak
gerçekleştirdikleri etkinliğin özel film gösterimleri olduğunu belirtir. Katılımcı, bir filmin vizyona
girmeden önce davetiyelerinin dinleyicilere hediye edilmesi ve ardından özel bir gösterimde
dinleyicilerle radyonun buluşmasının, dinleyici ile olan etkileşimi de güçlendirdiğini vurgular.
DR25 katılımcısı, dış mekân etkinlikleri düzenlemediklerini, radyo organizasyonu olarak bazı
dönemlerde söyleşiler, özel programlar ve eğitim düzenlediklerini dile getirir. TRT Akademi
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tarafından düzenlenen radyo atölyesi ve ortak yayın, Dünya Radyo Günü kapsamında
hazırlanan mültecilerle ilgili program iki önemli etkinlik örneğidir.
VR1, bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, sektörden profesyonel radyo
programcılarının ve dijital radyo yayıncılarının davet edildiği programlar, söyleşiler
gerçekleştirilmekte, bahar şenliği, yılbaşı gibi özel günlerde parti organizasyonları
düzenlenmekte, ekip olarak bahçe buluşmaları gerçekleştirilmekte, öğrenci kulüpleri gibi
üniversitenin farklı birimlerini tanıtan ve iş birliğine dayalı özel programlar düzenlenmektedir.
Radyoda bulunan programlara, sağlık, sanat, edebiyat, müzik vb. gibi pek çok alanda, alanında
uzman konuklar davet edilerek programlar da gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen partiler
dekanlıktan ve resmi öğrenci kulübünden bağımsız, öğrenciler tarafından gerçekleştirilmekte
ve öğrencilerin radyo kimliği etrafında birbirleriyle kaynaşarak hoş vakit geçirmelerini
amaçlamaktadır.
VR2’nin dâhil olduğu etkinlik kapsamında radyo, üniversitenin bahar şenliklerinde, kampüste
açık havada, müzik yayını, radyo programları ve yarışmalar gibi aktiviteler düzenler.
Üniversitede düzenli olarak gerçekleştirilen bahar şenliğinin, başka bir kulüp tarafından
düzenlendiğini dile getiren VR3 katılımcısı, bu şenlikte görev almadıklarını, her yıl müzik
kulübüyle birlikte düzenledikleri müzik festivalinde radyonun etkin rol üstlendiğini söyler. Bunun
haricinde haftada bir gün üniversitenin dış mekanlarında düzenli olarak müzik yayını
yaptıklarını, bu sayede hem radyolarını tanıtma olanağı bulduklarını hem de öğrencilerin
kaynaşmalarına ortam hazırladıklarını dile getirir.
VR6 katılımcısı, radyo bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bunların içerisinde
radyonun ve üniversitenin adını duyuran en önemli etkinliğin müzik ödülleri olduğunu belirtir.
Katılımcı, popüler müzik sektörüne yönelik gerçekleşen bu töreni, radyonun gerçekleştirdiği en
büyük etkinlik olarak niteler. Bunun haricinde, üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen
ve radyo aracılığı ile canlı yayınlanan akademik söyleşiler ve konser etkinlikleri de düzenlenir.
VR7 katılımcısı, radyo bünyesinde pek çok etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin radyonun
hem içeride hem dışarıda bilinirliği üzerinde çok olumlu etkisinin olduğunu ifade eder.
Öğrenciler bu etkinliklerde çeşitli görevler üstlenmekte ve radyo kulübünün etkinliği bu
organizasyonlar aracılığıyla artmaktadır. Katılımcıya göre, radyo ve popüler müzik
sektöründen profesyonellerin yer aldığı ödül töreni, amatör müzisyenlerin yer aldığı
performans yarışması, 82 öğrenci kulübünün sıklıkla düzenlediği etkinlikler ve radyo olarak
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üstlenilen rol, radyonun geniş kitlelerce tanınmasına ve daha da büyümesine büyük katkı
sağlamaktadır.
VR8 katılımcısı, radyonun düzenledikleri etkinliklerin daha çok radyo ve müzik sektöründen
insanların radyoya konuk olarak davet edilmesi ya da söyleşi gerçekleştirilmesi kapsamında
yürütüldüğünü söyler.
VR9 katılımcısı, radyo bünyesinde çeşitli partiler düzenlediklerini ve bu partilerden birinde
özellikle diğer üniversite radyolarıyla ve sektörden diğer radyolarla bir araya gelmeyi
önemsediklerini belirtir. Katılımcı, üniversitede açık ya da kapalı pek çok mekânda sosyal
sorumluluk projelerine, açılış-kapanış partilerine, özel etkinliklere doğrudan ya da dolaylı
olarak dâhil olduklarını söyler.
Örneklemde bulunan üniversite radyolarının pek çoğunda çeşitli gerekçelerle herhangi bir
etkinlik düzenlenmemektedir. Bazı katılımcılar ise geçmişte radyo bünyesinde çok daha fazla
etkinlik düzenleyebildiklerini, son yıllarda bu konuda herhangi bir eylemlerinin olmadığını dile
getirmiştir.
DR5 katılımcısı, geçmişte radyo olarak festival, konser organizasyonu gibi pek çok etkinlik
düzenlediklerini ya da bunların bir parçası olduklarını, bugün radyonun düzenlediği ya da dâhil
olduğu hiçbir etkinliğin olmadığını söyler.
DR11 katılımcısı, öğrencilerin ve okuldaki personelin ilgisizliği nedeniyle radyo bünyesinde
henüz bir etkinlik yapmadıklarını, karasal yayına geçiş sonrasında buna yönelik planlarının
olduğunu dile getirir.
DR12 katılımcısı, radyo bünyesinde yapılan etkinlikler kapsamında, dini ve milli bayramlar gibi
özel günlerde, yayınlarında özel program içerikleri hazırladıklarını belirtirken, radyonun dış
mekân aktiviteleri ya da etkinliklerinin bulunmadığını ifade eder.
DR13 katılımcısı, radyo ile ilişkili öğrenci topluluğunun radyonun ilk kurulduğu günden beri var
olduğunu ve topluluğun, bazı üniversite radyolarına gezi düzenlenmesi, ödül törenlerine katılım
gibi faaliyetleri yürüttüğünü söylerken, topluluğun son yıllarda etkin bir faaliyeti olmadığını da
ekler.
DR15 katılımcısı, radyonun üniversitede yapılan akademik açılış, mezuniyet, bahar şenliği,
kulüp tanıtım günleri gibi tüm sosyal etkinliklerde sunuculuk ve müzik hizmetleri sağladığını
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belirtir. Katılımcı, etkinlik düzenleme konusunda geçmişte çok daha etkili çalışmalar
yaptıklarını; ancak sonrasında değişen süreci şöyle aktarır:
“... parlak bir dönem vardı eskiden. Hep örnekleri eskiden veriyorum. Bahar şenliklerini kendi
kaynakları ile gerçekleştiren bir üniversite iken biz, müziklerin çalınması, teknik donanımların,
ses sisteminin sağlanmasını … yapıyorduk. Çalma işi için de radyo ekibi orada olurdu. Daha
küçük kapsamlı basketbol maçı, öğrenci konseri gibi etkinliklerde de biz lokomotif bir görev
alırdık. Sonra işler daha profesyonel, şirketleşme olunca payımız azaldı. İzleyici moduna
düştük. Bir planımız, bu bahar aylarında eski günlerini örnek alıp radyo konserleri diye, öğrenci
arkadaşları, müzik topluluklarını vs. bizim liderliğimizde, bizim sunumumuzla, bizim
programımızla bir konser serisi başlatabilmek.”
DR16 katılımcısı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesinde hem üniversite içinde hem de
şehrin farklı noktalarında konser, karaoke yarışmaları, radyo doğum günü partisi, üniversiteye
hoş geldin partisi gibi öğrencilerle radyoyu kaynaştıracak pek çok etkinlik düzenlediklerini;
ancak bugün çeşitli güvenlik gerekçeleriyle bu etkinliklerin düzenlenemediğini söyler. Katılımcı,
bu tür etkinlikleri bugün, tüm üniversiteye açık biçimde değil, yalnızca radyo ekibinin dâhil
olduğu biçimde gerçekleştirdiklerini dile getirir.
DR20 katılımcısı, radyonun ilk kurulduğu yıllarda şiir-müzik dinletisi, radyo yaş günü kutlaması
gibi etkinlikler düzenlediklerini; ancak bu etkinliklerin radyonun ilk birkaç yılında gerçekleştiğini
ve çok kısa bir zaman dilimini kapsadığını söyler.
DR21 katılımcısı, radyo adına yeterince personelleri olmadığından etkinlik yapma ya da
üniversitenin diğer birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirme konusunda yetersiz
kaldıklarını söyler. Radyonun etkinlikleri kapsamında zaman zaman şarkıcılar ve radyo
profesyonelleri okula söyleşiye ya da radyo programına davet edilir.
DR23 katılımcısı hem iş yükünün fazlalığından hem de 2016 yılı sonrası değişen politik
atmosfer nedeniyle son üç yıldır herhangi bir etkinlik düzenlemediklerini belirtir. Katılımcı,
herhangi bir etkinlik düzenleme söz konusu olduğunda gerekli olan izin süreçlerinin bürokratik
olarak yoruculuğundan dem vurarak, yeterli motivasyonu bulamadıklarını da ifade eder.
Bahar şenliği gibi etkinliklerin yapılmaması nedeniyle, radyonun dâhil olduğu bu tür etkinliklerin
de kısıtlı olduğunu dile getiren VR4 katılımcısı, bir keresinde TRT’nin üniversitelerinde
gerçekleştirdiği bir konser etkinliğinde görev aldıklarını ve canlı yayın yaptıklarını söyler.
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Üniversite radyolarının büyük bir çoğunluğu kendi bünyesinde bağımsız etkinlikler
düzenlemezken, üniversite içindeki çeşitli etkinliklere eklemlenerek sürece dâhil oldukları
görülmüştür. Katılımcıların sıklıkla dile getirdikleri etkinlikler; mezuniyet törenlerinde radyonun
müzik ve sunucu desteği sunması, üniversite içinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin (panel,
çalıştay, söyleşi gibi) yayınlanması, üniversite ya da fakülte tanıtım faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilen röportajlar, radyoya davet edilen konuklar ve ilişkili söyleşiler, konserler,
festivaller, ödül törenleri, sosyal sorumluluk kampanyaları, film gösterimleri, açılış partileri,
kentteki kültür-sanat organizasyonlarında etkin görev alma, açık hava buluşmaları, yarışmalar,
öğrenci kulüpleri organizasyonları gibi faaliyetlerdir.
Katılımcılar, düzenlenen etkinlikler aracılığıyla radyonun bilinirliğinin arttığını özellikle
vurgulamaktadır.
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Şekil 23: Üniversite Radyolarının Düzenlediği/Dâhil Olduğu Etkinlikler

3.8.3 Etkileşim Araçları
DR1’e ait Facebook, Twitter ve Instagram hesapları olmakla birlikte radyo çalışanları ağırlıklı
olarak Instagram kullanmaktadır. Katılımcı bu tercihi, görevli halkla ilişkiler koordinatörlerinin
ilgi alanıyla ilişkilendirir. Instagram’ı tercih etmelerindeki bir diğer önemli etken, öğrencilerin
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Instagram’ı diğer mecralara göre daha aktif kullandıklarını düşünmeleridir. Sosyal medya
hesaplarından ağırlıklı olarak, program ve programcıların bilgilerini paylaştıklarını ifade eden
katılımcı, her hafta aynı tanıtımlarla tekrara düşmeleri nedeniyle kulüpler tarafından
uyarıldıklarını ve bu uyarı sonrası içeriklerini hikâye olarak atmaya başladıklarını ifade eder.
Hedef kitlelerinin şehirde bulunan üniversite öğrencileri olduğunu ifade eden DR3 katılımcısı,
dinleyiciyle

olan

etkileşimi

stüdyoda

bulunan

telefon

ve

mesajlar

aracılığıyla

gerçekleştirdiklerini söyler. Programların yapıldığı dönemde öğrencilerin bireysel olarak kendi
sosyal medya hesaplarını kullandıklarını ve dinleyicileriyle bu yolla etkileşime geçtiklerini
vurgular. DR3 katılımcısı, radyoya ait kurumsal bir web sitesinin ya da sosyal medya
hesaplarının olmamasının nedenini öğrencilerin kurumsal hesaplar yerine bireysel hesaplara
daha fazla ilgi göstermelerine bağlar. Katılımcı, bu konudaki görüşlerini “kamu kurumlarındaki
o resmiyet, o mesafe bu hesaplara yansıyor. Her paylaşıma izin verilmiyor. Orada zaten
birilerinin olduğunu bildikleri için çok da özgür hareket edemiyorlar. Dolayısıyla kendi hesapları
daha bir cazip geliyor onlara” sözleriyle açıklar.
DR4’te bulunan her bir programcı, kendi program hesabını oluşturarak sosyal medya kanalları
üzerinden dinleyiciler ile etkileşime geçer. Katılımcı, öğrencilerin kendi programları için
kullandıkları sosyal medya hesaplarının aktif biçimde kullanıldığını belirtirken, DR4’e ait
kurumsal sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşım yapılmadığı gözlemlenmiştir.
DR5 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimin, genellikle yıllardır hiç değişmeyen mail adresleri
ve telefon numaraları aracılığı ile gerçekleştiğini dile getirir. Dinleyiciler, üniversitenin web
sitesinde ilgili merkezin sayfalarında bu bilgilere ulaşır.
Dinleyici ile olan etkileşimi, yine e-posta, telefon ve az da olsa sosyal medya hesapları
aracılığıyla sağladıklarını ifade eden DR6 katılımcısı, sosyal medyayı aktif biçimde
kullanmama gerekçelerini şu sözlerle anlatır: “Sosyal medyanın içerisinde dağılmış bir kurum
olmaktan ziyade bizimle ilgili bir şey istiyorlarsa web sayfamıza kanalize etmek adına sosyal
medyayı çok kullanmak istemiyoruz.” DR6’nın web sitesinde ve Facebook hesabında,
genellikle programların gün ve saatlerine yönelik tanıtımlar ve bazı milli günlere yönelik anma,
kutlama mesajları yer alır.
DR8 katılımcısı, dinleyiciyle olan etkileşimi yalnızca telefon ve e-posta aracılığı ile
sağladıklarını, bir programcının ise kendi açtığı Facebook sayfası aracılığıyla bireysel olarak
kendi dinleyicisiyle etkileşimde olduğunu belirtir. Katılımcı, radyoya ait bir web sitesinin ve
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sosyal medya hesaplarının bulunmamasına gerekçe olarak, içerik güncelleme sürecine
yeterince vakit ayıramamaları olduğunu söyler.
DR9

katılımcısı,

dinleyici

ile

olan

etkileşimi,

özellikle

sosyal

medya

aracılığıyla

gerçekleştirdiklerini ifade etmekte, etkileşimin daha fazla olması sebebiyle Instagram ve
Twitter’ı daha aktif biçimde kullandıklarını belirtmektedir. DR9 sosyal medya hesaplarından,
radyo program ve programcılarının bilgi ve duyurularına yönelik içeriklerin yanı sıra
üniversitenin haber ve duyuruları, milli bayram ve tatiller gibi özel günlerde tebrik ve kutlama
mesajları da paylaşılır.
DR10 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimi geçmişte telefon ya da e-posta aracılığı ile
dinleyici istekleri alarak gerçekleştirdiklerini, zaman içerisinde bu uygulamadan vazgeçtiklerini,
günümüzde ise sosyal medyayı kullanarak etkileşim kurduklarını belirtir. Her programcı,
radyoya ait sosyal medya hesaplarını kullanabilmekte ve bu ortamlardan ağırlıklı olarak
programlarını tanıtmaktadır. Katılımcı, programcıların hoşlanmamaları nedeniyle Instagram’ı
kullanmayı diğerlerine göre daha az tercih ettiklerini belirtir.
DR11

katılımcısı,

etkileşimi

sosyal

medya

hesapları

aracılığıyla

gerçekleştirmeyi

planladıklarını, bu yönde Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının olduğunu, karasal yayın
sonrasında içeriklerine yönelik bu hesapları daha aktif biçimde kullanacaklarının bilgisini
paylaşır. Katılımcı, mevcut duruma örnek olarak, öğrenciler stüdyoda herhangi bir ses kaydı
aldığında, bunun görüntüsünü hikâye olarak paylaştıklarını ve şimdilik bu yolla dinleyici ile
etkileşime girdiklerini söyler.
DR12 katılımcısı, etkileşim için sosyal medyayı etkin kullandıklarını, sosyal medya ortamında
programların, radyonun, fakültenin ve üniversitenin tüm etkinlik, söyleşi ve panellerinin
duyurularını yaptıklarını söyler.
DR13 katılımcısı, radyonun dinleyici ile olan etkileşimini ağırlıklı olarak radyonun Instagram
hesabı üzerinden gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin bu ortamı daha yaygın kullandıklarını ifade
eder. Radyonun kurumsal hesapları çoğunlukla kulüp başkanı tarafından yönetilir. Program
yapan öğrenciler kendi kişisel hesaplarıyla da radyo programlarının tanıtımını yapar.
DR14 katılımcısı, etkileşimi ağırlıklı olarak Instagram aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade
etmekte, Instagram’ı tercih etmelerinin nedenini ise öğrencilerin bu platformu daha yaygın
kullanması ve bu ortamda etkileşimin daha fazla olması ile açıklamaktadır. Twitter’da
etkileşimin düşük olması nedeniyle bu ortamı pek kullanmadıklarını, zaman zaman
Facebook’tan da paylaşım yaptıklarını ekler. Katılımcı, sosyal medya aracılığı ile
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programlarının tanıtımını yaptıklarını, milli bayramlar gibi özel günlerde de içerik paylaştıklarını
söyler. Bu paylaşımlar radyonun hesaplarından yapıldığı gibi, öğrencilerin programlarına özel
açtıkları hesaplardan da yapılabilmektedir.
DR15’te dinleyici ile olan etkileşim ağırlıklı olarak telefon ve Whatsapp üzerinden
gerçekleştirilmekte, sosyal medya hesapları da bu amaçla kullanılmaktadır. Katılımcı, sosyal
medya yönetiminin oldukça zaman alan bir süreç olduğunu vurgulamakta, sosyal medya
hesaplarından radyoda yapılanları, özel gün kutlamalarını, etkinlik duyurularını ve
programların gün ve saatlerine yönelik tanıtımları gerçekleştirdiklerini ifade etmektedir.
DR16’da ağırlıklı olarak web sitesinde bulunan mesaj paneli aracılığıyla dinleyici ile etkileşim
gerçekleştirilmekte, telefon ve sosyal medya hesapları da etkileşim kurma konusunda önemli
bir rol oynamaktadır. DR16’da Instagram ve Twitter, dinleyici ile etkileşime girme konusunda
en çok tercih edilen sosyal ağlardır. Katılımcı hem radyonun kurumsal hesaplarını hem
öğrencilerin bireysel hesaplarını ve zaman zaman da öğrenci kulüplerinin sosyal medya
hesaplarını bu etkileşimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak adına birlikte kullandıklarını ifade
eder. Sosyal medya hesaplarından, program ve programcı bilgilerinin paylaşılmasının yanı
sıra etkileşimi artırmak amacıyla bazı programcıların kendi programları özelinde bir tema
belirleyerek sorular sorduğunu ve böylece dinleyicilerini programa daha fazla dâhil etmeye
çalıştığını vurgular.
DR17 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimi sosyal medya ve Whatsapp hattı aracılığıyla
sağladıklarını, öğrencilerin daha fazla ilgili olması sebebiyle Instagram ve Whatsapp hattını
sıklıkla kullandıklarını dile getirir. Sosyal medya aracılığıyla programların tanıtımlarını
yaptıklarını ve dinleyiciyi program konularına dâhil edebilmek için içerikle ilgili sorular
sorduklarını ifade eder. Dinleyiciler hem istek şarkısı için hem de programlarla ilgili görüşlerini
bildirmek için Whatsapp hattını sıklıkla kullanır. Diğer tüm üniversite radyolarının aksine DR17,
dinleyicilerin birbirleriyle olan etkileşimini de önemsemekte ve katılımcı, sosyal medya
paylaşımlarına

yapılan

yorumlar

aracılığıyla

onların

birbirleriyle

tanışmalarına

ve

sosyalleşmelerine vesile olmak için çabaladıklarını dile getirmektedir. Katılımcı, bu
uygulamalarını şu örneklerle açıklar:
“Aktif [etkileşimli] yayınlar olduğu için şehir merkezinde o an gelişen bir duruma göre Radyo
…’da o gün o programı dinleyenler şehir merkezinde bir kafede buluşabiliyorlar. Çay kahve
içebiliyorlar. O çayın kahvenin parasını biz kafenin sahibiyle görüşerek ücretsiz hale
getirebiliyoruz gibi [programları] interaktif hale getirebiliyoruz… Programcıların oraya
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kahvaltıya gittiği dönemler oldu. Orda da dinleyiciler birbirleriyle tanışıyorlar. Ben şu programın
dinleyicisiyim gibi…”
DR18 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimi telefon ve sosyal medya aracılığıyla
gerçekleştirdiklerini söyler. Katılımcı, Twitter ve Instagram’ı yoğun olarak kullandıklarını, bu
ortamlardan program ve programcıların tanıtımlarını, duyurularını yaptıklarını söyler.
Hazırladıkları görsel ve afişleri bu ortamlarda paylaştıklarını ifade eder. Sosyal medya
hesapları öğrenciler tarafından kontrol edilir.
DR19 katılımcısı, radyonun dinleyici ile olan etkileşimini sosyal medya aracılığıyla
gerçekleştirdiklerini, başta Twitter olmak üzere, Instagram ve Facebook’u da aktif biçimde
kullandıklarını söyler.
DR21 katılımcısı, dinleyiciyle olan etkileşimi sosyal medya, mesaj paneli ve telefon aracılığıyla
gerçekleştirdiklerini ifade etmekte; ancak dinleyicilerden yeterince geri bildirim alamamaktan
yakınmaktadır. Katılımcı, ya bir etkinlik bileti hediyesi verdiklerinde ya da bir eleştiri söz konusu
olduğunda dinleyicilerin radyoya geri bildirimde bulunduklarını söyler. DR21’de tüm sosyal
medya hesapları radyonun, programların ve programcıların tanıtımı için kullanılırken, Twitter,
özellikle etkileşimi artırma amacıyla kullanılır. Katılımcı, Twitter aracılığıyla yayın içerikleriyle
ilgili sorular sorarak dinleyiciyi ortama dâhil etmeye çalıştıklarını ifade eder. Bununla birlikte,
sosyal medya yönetiminin çok zaman alan bir iş olması ve radyoda görevi olan öğrencilerin
pek çok farklı işle de uğraşması gerektiğinden bu alana yeterince zaman ayıramadıklarını ifade
eder. DR21 katılımcısı, iş yoğunlukları nedeniyle zaman ayıramadıkları işlere yönelik bir öz
eleştiri yaparak şunları söyler: “… sosyal medyayı çok hakkıyla kullanamadığımızı
düşünüyorum. Daha sosyal, daha geniş kullanılmalı. Farklı alanlara girmeli, podcastler
üretmeliyiz…”
DR22 katılımcısı, radyonun dinleyici ile olan etkileşimini telefon ve e-posta yolu ile
sağladıklarını, sosyal medya ortamlarından Twitter’ı ise güçlü biçimde kullandıklarını dile
getirir. Katılımcı, sosyal ağ sitelerindeki akışı radyonun web sitesine de aktardıklarını, böylece
daha dinamik ve güncel bir web sitesine sahip olduklarını ifade eder. Özellikle program yapan
öğrencilerin sosyal medya aracılığıyla programlarını ve kendilerini tanıttıklarını, bu yolla
radyoyu daha popüler bir araç haline de getirdiklerini dile getirir.
DR23 katılımcısı, Facebook, Twitter ve Instagram’ı dinleyici ile etkileşim kurmak için etkin
biçimde kullandıklarını, bu ortamlardan, özel günleri ve radyo programlarını tanıtmak amacıyla
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video ve grafik çalışmaları hazırlayıp paylaştıklarını dile getirir. DR23’te, sosyal medya
hesapları öğrenciler tarafından yönetilir.
DR24 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimi e-posta, telefon, sosyal medya ve çeşitli etkinlikler
aracılığıyla sağladıklarını söyler. Katılımcı, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube
vd. gibi pek çok sosyal medya hesabına sahip olduklarını ve bu ortamlarda yaptıkları
paylaşımları çok önemsediklerini dile getirir. Bu ortamları yalnızca program ve programcıların
tanıtıldığı bir ilan sayfası gibi kullanmayı tercih etmediklerini, buralardan ağırlıklı olarak
radyonun odağında bulunan müzikle ilgili haberleri paylaştıklarını söyler. Yine bu ortamlarda
kültür ve sanat faaliyetleri ve sponsor olunan etkinliklerle ilgili haberler paylaşılır. Katılımcı,
dinleyicilerin birbirleriyle olan etkileşimine de önem verdiklerini ve uzun yıllardır
gerçekleştirdikleri özel film gösterimleri sayesinde hem dinleyicileriyle hem de dinleyicilerin
birbirleriyle olan etkileşimini artırmaya yönelik çaba harcadıklarını ifade eder.
DR25 katılımcısı, henüz yeterince içerik üretemedikleri ve radyoyu planladıkları seviyeye
taşıyamadıkları için dinleyici ile olan etkileşimi de önemsemediklerini belirtir. Katılımcı, sosyal
medya, mesaj, etkinlik gibi etkileşim araçlarının hiçbirini değerlendirmediklerini söylerken, bu
konuya olan yaklaşımlarını şöyle dile getirir:
“Zaman zaman yayınlar kesildiğinde fakültenin telefonları çalıyor tabii. Sürekli dinleyenler var,
mühendislik bürosu gibi, bir iş merkezi gibi. Onların zaman zaman olumlu geri dönüşlerini
alıyoruz. ‘Neden yayınınız yok. Biz sizi dinlemek istiyoruz’ diye. O kadar. Ama bu kaygıyı da
taşımıyoruz aslında. Çünkü içerik üreteceksin ki dinleniyor muyum dinlenmiyor muyum? Ya da
bununla ilgili gelir getirici bir müessese olacaksın ki o olacak. Öyle bir kaygımız yok. Onun için
geri dönüşler bizim düşünebileceğimiz en son şey şu anda.”
VR1 katılımcısı, dinleyicilerle olan etkileşimi güçlendirmek adına, sosyal medya hesaplarından
yalnızca program ve programcı paylaşımı yapmak yerine, görüş bildirilebilecek farklı konularda
soru ve yorumlarla dinleyicilerin sosyal medyadan radyolarına dâhil olmalarını sağlamaya
çalıştıklarını

belirtir.

Bununla

birlikte,

bazı

programları

kapsamında

Instagram’dan

dinleyicilerine soru sorup yorumlara yanıt yazmalarını isteyerek, düzenledikleri etkinliklere
çekilişle davetiye vererek ve Twitter’dan ne tür programlar yapılmasını talep ettiklerine dair
dinleyicilerine anket uygulayarak etkileşimi güçlendirmeye çalıştıklarını söyler. Bunun yanı
sıra, Instagram’ın, iki yıldır yürüttükleri engelsiz radyo projelerinin de başlangıç noktası
olduğunu ve bu sayede görme engelli dinleyicileriyle de etkileşime geçebildiklerini dile getirir.
VR1, Instagram’ın sunduğu alternatif metin olanağıyla, tüm tanıtımlarını, duyurularını ve
haberlerini görme engellilere de ulaştırabilme şansı elde etmiştir.
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Dinleyicilerle olan etkileşim ortamının, daha çok programların eş zamansız olarak
dinlenebilmesini sağlayan SounCloud olduğunu söyleyen VR2 katılımcısı, burada bulunan
programlara yazılan yorumları önemsediklerini dile getirir. Bununla birlikte, bazı programlar
öncesinde ses kayıt cihazıyla öğrencilerle röportajlar yaptıklarını ve bu sesleri kurgulayarak
programlarına dâhil ettiklerini de dile getiren katılımcı, bu yolla dinleyicileriyle etkileşimlerini
güçlendirdiklerini ifade eder. Twitter hesaplarını kendi radyoları bünyesinde kullandıklarını,
Facebook’ta ise bağlı oldukları medya merkezinin genel hesaplarında temsil edildiklerini dile
getiren VR2 katılımcısı, sosyal medya hesaplarının yönetimini öğrencilere vermediklerini,
kendilerinin yürüttüğünü söyler. VR2 sosyal medya ortamlarında, program bilgileri paylaşılır.
VR3, dileyici ile olan etkileşimi ağırlıklı olarak Instagram hesabı ve yayınlarda gerçekleştirilen
canlı telefon bağlantıları aracılığı ile sağlar. Katılımcı, radyonun bir Twitter hesabı olsa da bu
hesabı aktif biçimde kullanmadıklarını söyler. Programcıların ağırlıklı olarak Instagram’ı
kullanmaları nedeniyle radyo ve dinleyicisi arasındaki etkileşim de bu mecradan sağlanır.
VR3’te Instagram aracılığıyla paylaşılan içerikler program ya da programcı tanıtımından çok,
radyonun çalma listeleri, albüm ve şarkıcı tanıtımlarıdır. Bazı programcıların özel talepleri
olduğunda ya da radyoya özel bir konuk geldiğinde bu programlara yönelik hazırlanan tanıtım
görselleri Instagram hesabında paylaşılabilmektedir.
VR4 katılımcısı, dinleyici ile olan etkileşimi Twitter, Instagram ve Facebook aracılığı ile
sağladıklarını, etkileşimlerinin en yüksek olduğu mecraların Twitter ve Instagram olması
nedeniyle bu mecraları daha fazla kullandıklarını ifade eder. Bu mecralarda program ve
programcılarının tanıtımını yaptıklarını söyler.
VR5 katılımcısı, az sayıda dinleyiciye sahip olduklarından ve yeniden yapılanma süreci
içerisinde olduklarından dolayı radyonun sosyal medya hesaplarını kullanmadıklarını,
öğrencilerin ve yönetimin yeterince motive olarak radyoya dâhil olmaları sonucunda bu konuda
ileriye yönelik planları olduklarını ifade eder.
VR6 katılımcısı, etkileşimi başta Instagram olmak üzere sosyal medya hesapları, web sitesinde
ve mobil uygulamada bulunan sohbet paneli ve e-posta mesajları aracılığıyla sağladıklarını
belirtir ve en fazla etkileşim alan aracın Instagram olduğunu vurgular. VR6’ya ait sosyal medya
hesaplarında, yeni çıkan albümlerle ilgili haberler ve video klipler, milli bayramlar gibi çeşitli
özel günlerle ilgili mesajlar ve programcılarca program öncesi ve sonrasında story 13’ler
paylaşılmaktadır.

13

[Burada] Instagram uygulamasında anlık, geçici görüntü, video paylaşımı
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VR7 katılımcısı, dinleyici ile olan anlık etkileşimi temelde üç yolla sağladıklarını, bunların mobil
uygulamaları üzerinde bulunan mesaj paneli, Instagram ve Twitter olduğunu belirtir. Katılımcı,
Instagram ve Twitter’ı gençler tarafından yaygın olarak kullanılması nedeniyle tercih ettiklerini
ve bu ortamlardan genellikle program öncesi konuk ve program içeriğine yönelik duyuruların
yapıldığını, dinleyici ile olan etkileşimi artırmak içinse program konusunun tartışıldığını ifade
eder. Katılımcı, radyo programcılarının programları için açtıkları sosyal medya ortamlarına
aldıkları sponsorluklar aracılığıyla dinleyicilere konser bileti, müzik albümü, gözlük, ayakkabı
vb. gibi hediyeler verebildiklerini ve bunlar için yapılan yarışmaların da etkileşimi
güçlendirdiğini dile getirir.
VR8 katılımcısı, radyonun dinleyici ile olan etkileşimini web sitesinde bulunan mesaj paneli, eposta, telefon ve sosyal medya aracılığıyla sağladıklarını, gençlerin daha yoğun kullanması ve
görsel ağırlıklı paylaşımlara olanak sağlaması nedeniyle diğer sosyal medya ortamlarına
nazaran Instagram’ı daha aktif biçimde kullandıklarını ifade eder. VR8’in sosyal medya
hesaplarından program ve programcı bilgileri ve zaman zaman üniversitenin duyuruları ve
tanıtımları paylaşılır. Katılımcı, dinleyicilerin bazı programların sosyal medya paylaşımlarına
daha fazla yorum yaptıklarını, ekonomi ve yatırım programı üzerinden örneklendirir ve
etkileşimi artırmak için bu tür programların sosyal medya akışlarına daha fazla önem
verdiklerini söyler.
VR9 katılımcısı, etkileşimi başta radyoya ve canlı yayınlara gelen telefonlar, sosyal medya
hesapları ve özellikle Instagram, çevrimiçi anketler, çekilişler ve buluşma etkinlikleri ile
gerçekleştirdiklerini dile getirir.
Örneklemde bulunan üniversite radyolarının önemli bir kısmının çeşitli gerekçelerle, dinleyici
ile olan etkileşimi güçlendirmek için eylemde bulunmak adına yeterince vakit bulamadığı
görülmüştür. DR15 ve DR21 katılımcıları, sosyal medya yönetiminin çok vakit alan ve emek
isteyen bir iş olduğunu ve mevcut durumda üniversite radyolarının bu iş için ayırabileceği
yeterli kaynağının bulunmadığını özellikle vurgulamıştır.
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, dinleyici ile olan etkileşimi güçlendirmek için sosyal medya
araçlarını kullandıklarını söylerken, özellikle DR1, DR9, DR13, DR14, DR16, DR17, DR18,
VR1, VR3, VR4, VR6, VR7, VR8 ve VR9 katılımcıları ağırlıklı olarak Instagram’ı tercih ettiklerini
dile getirmiştir. Radyoların dinleyici ile olan etkileşim için Instagram’ı tercih etmelerinin en
önemli gerekçesi, radyoda çalışanların ve hedef kitlenin bu ortamı diğerlerine göre daha fazla
ve etkin biçimde kullanmasıdır. Radyoların sosyal medya aracı olarak ikinci tercihi Twitter
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olmuştur. DR21, DR19, DR22, VR4 ve VR7 katılımcıları, bir sosyal medya aracı olarak Twitter’ı
diğerlerinden daha fazla önemsediklerini ve yaygın biçimde kullandıklarını belirtmiştir.
Radyoların sosyal medyanın dışında etkileşim için tercih ettikleri diğer yöntemler; canlı ya da
eş zamansız telefon bağlantıları, e-postalar ve radyonun web sitesinde ya da mobil
uygulamasında bulunan mesaj panelleridir. DR3, DR5, DR6, DR8, DR15, DR16, VR6 ve VR8,
bu yollarla etkileşim kurmayı önemsediklerini belirten radyolardır.
Radyolar, sosyal medya hesaplarından ağırlıklı olarak program ve programcıların tanıtımına
yönelik paylaşımlar yapmakta, sosyal medya ortamlarında zaman zaman da özel gün ve
etkinlikler, tanıtım ve duyurularla ilgili içerikler paylaşılmaktadır. DR1, DR6, DR9, DR12, DR14,
DR15, DR18, DR22, VR2, VR4, VR6 ve VR8 katılımcıları, sosyal medya paylaşımlarının bu
yönde olduğunu dile getirmiştir.
DR16, DR17, DR24, VR1, VR2, VR7 ve VR9 ise dinleyici ile etkileşim kurmak için diğer
radyolara göre fazladan çaba harcayan radyolar olarak öne çıkmıştır. DR16’da etkileşimi
artırmak amacıyla bazı programcılar kendi programları özelinde bir tema belirleyerek sorular
sormakta ve böylece dinleyiciler programa daha fazla dâhil edilmeye çalışılmaktadır. VR1’de,
dinleyicilerle olan etkileşimi güçlendirmek adına, sosyal medyada dinleyicilerin görüş
bildirebileceği farklı konularda soru ve yorumlara yer verilir. Bununla birlikte, çeşitli anketler ve
çekilişler aracılığıyla dinleyici radyoya dâhil edilir. Engelsiz radyo projesi ise görme engelli
bireylerle etkileşim kurmayı hedefler. VR2’de bazı programlar öncesinde ses kayıt cihazıyla
öğrencilerle röportajlar yapılır ve onların sesleri programlara dâhil edilerek etkileşim kurulur.
VR7’de dinleyici ile olan etkileşimi artırmak içinse sosyal medyada program konusu tartışılır.
Radyo programcılarının programları için açtıkları sosyal medya ortamlarına aldıkları
sponsorluklar aracılığıyla dinleyicilere konser bileti, müzik albümü, gözlük, ayakkabı vb. gibi
hediyeler verilir ve bunlar için yapılan yarışmalar aracılığıyla etkileşim sağlanır. VR9’da
çevrimiçi anketler, çekilişler ve buluşma etkinlikleri ile dinleyici ile olan etkileşim güçlü
tutulmaya çalışılır.
DR17 ve DR24, diğer tüm üniversite radyolarının aksine, dinleyicilerin birbirleriyle olan
etkileşimini de önemsemektedir. DR17’de, sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlar
aracılığıyla onların birbirleriyle tanışmalarına ve sosyalleşmelerine vesile olmak için etkinlikler
düzenlenir. DR24’te ise uzun yıllardır gerçekleştirilen özel film gösterimleri sayesinde
dinleyicilerin birbirleriyle olan etkileşimi artırılmaya çalışılır.
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DR21 katılımcısı, dinleyici ile olan bağın istenildiği biçimde kurulamadığını söylerken,
dinleyicilerin radyodan yalnızca bir etkinlik bileti hediye edildiğinde ya da radyoya yönelik bir
eleştiri söz konusu olduğunda geri bildirimde bulunduklarından yakınır.
Radyoların, dinleyici ile olan etkileşimi güçlendirmek adına kendi kurumsal sosyal medya
hesaplarını kullanmalarının yanı sıra, üniversitenin kurumsal hesapları, radyoda çalışan
öğrencilerin, programcıların bireysel hesaplarını da sürece dâhil ettikleri görülmüştür.
Şekil 24: Üniversite Radyolarının Etkileşim Araçları

3.8.4 Tanıtım ve Bilinirlik Çalışmaları
DR1 katılımcısı, radyolarının tanıtımını yapma konusunda, yönetimden destek görmediklerini,
aksine engellendiklerini dile getirir. Son dört yıldır dışarıda etkinlik dahi gerçekleştiremediklerini
söylerken, bu sebeple radyonun bilinirliğini artıramadıklarından yakınır. Yönetimin bu konudaki
tutumunun alt birimlere nasıl yansıdığını, “…Rektörlük onaylı afişlerimizi asarken bile güvenlik
‘ne oluyor ne yapıyorsunuz’ falan diyebiliyor… kulüp zannediyor. Bir de şey durumu vardır
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sanırım Türkiye’nin… ‘Ne yapıyorsun, anarşik bir şey mi var’ falan gibi...” sözleriyle ifade eden
katılımcı, bu uygulamaların öğrencilerin motivasyonunu azalttığını da dile getirir.
DR2’de radyonun kurumsal tanıtımı, daha çok web sitesi ve radyoya ait mobil telefon
uygulaması üzerinden gerçekleştirilir.
DR4’ün kurumsal tanıtımı ise sosyal medya hesapları ve öğrencilerin tasarladığı afişler yoluyla
yapılmakta ve tanıtım içerikleri programların yayınlandığı gün ve saatlere yönelik olmaktadır.
DR5 katılımcısı, bir web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının olmadığını, web sitesi için
hazırlık yaptıklarını; ancak sosyal medyadaki varlıklarını bağlı oldukları merkezin kurumsal
iletişim hesapları üzerinden dolaylı sağladıklarını söyler. DR5, Dünya Radyo Günü gibi özel
günlerde kurumsal iletişim hesaplarınca temsil edilir.
Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle DR6’nın kurumsal olarak tanıtımına yönelik bir dış mekân
çalışması yapılmamakta, buna yönelik radyonun web sitesi bir tanıtım aracı olarak
kullanılmaktadır.
DR9

katılımcısı, radyonun

kurumsal kimliğine yönelik tanıtımını, okul içerisindeki

billboardlardan, led ekranlardan, radyonun ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından
yaptıklarını söyler. Katılımcı, geçmişte şehre yönelik de tanıtım imkanlarının olduğunu; ancak
artık bunun mümkün olamadığını ifade eder.
Katılımcı, DR11’in kurumsal tanıtımını, üniversitenin reklam amacıyla bastırdığı takvim, defter
gibi promosyon ürünlerinin üzerine kendi web sitelerinin sayfasını bastırarak, yurtlarda radyoyu
duyurarak ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiklerini söyler.
DR12 katılımcısı ise radyonun kurumsal tanıtımını, sosyal medya hesapları, okula asılan
afişler ve resmi yazıyla tüm birimlere gönderilen tanıtım destek talebi yazısı sonucunda diğer
birimlerin duyurularıyla gerçekleştirdiklerini dile getirir. DR13’ün kurumsal tanıtımında da
benzer süreçler söz konusudur.
DR14, DR21, VR1 ve VR9’un kurumsal tanıtımında sosyal medya hesapları öne çıkar.
DR15’in kurumsal tanıtımı, yine sosyal medya hesapları, okulun bazı basılı süreli yayınları,
ilan panoları ve radyo tanıtım görseli giydirilmiş bir yayın aracı (minibüsü) vasıtasıyla yapılır.
DR16 katılımcısı, radyonun kurumsal tanıtımı için, geçmişte belediyeden destek alarak
şehirdeki bazı ilan panolarını kullanabildiklerini, mevcut durumda ise yalnızca sosyal medya
207

için hazırladıkları görseller, radyo tanıtım programları ve cıngıllar aracılığıyla tanıtımlarını
gerçekleştirdiklerini söyler.
DR17 katılımcısı, radyonun tanıtımını yapmak için sosyal medyanın kullanılmasının yanı sıra,
üniversitenin içinde bulunan reklam panolarına, şehirde anlaştıkları alışveriş merkezinin çeşitli
yerlerine, sosyal fayda yönü olan ücretsiz etkinliklerine yönelik belediyenin reklam panolarına
afiş ve duyurular astıklarını, yine şehrin çeşitli noktalarında halka yönelik etkinlikler
gerçekleştirdiklerini söyler.
DR18’in kurumsal kimliğine yönelik tanıtım faaliyetleri yine sosyal medya aracılığıyla
gerçekleştirilirken, yerel halka yönelik tanıtım için üniversiteye yakın bölgelere radyonun
afişleri asılabilmektedir.
DR19’un tanıtım ve bilinirlik çalışmaları kapsamında sosyal medyada radyonun, programların
ve programcıların tanıtımı yapılır. Katılımcı, radyonun kurumsal kimliğine yönelik tanıtımını
yapmak için geçmişte, dış mekân etkinliklerine çok önem verdiklerini hatırlatır. Yine zaman
zaman dinleyicilere hediye edilen kitapların, kampüs ve sokak röportajlarının, radyo
organizasyonu olan festivallerin ve yayın aracı etkinliklerinin dinleyici ile olan etkileşimi
güçlendirmek ve radyoyu daha fazla insana duyurmak adına gerçekleştirdikleri uygulamalar
olduğunu söyler.
DR20 katılımcısı, yeniden yapılanma sürecinde yaptıkları işleri duyurabilmek için Instagram’ı
kullandıklarını, diğer sosyal medya çalışmaları ve yeni web sitesi için hazırlıklarını
sürdürdüklerini belirtir.
DR22 katılımcısı, radyonun kurumsal kimliğine yönelik tanıtım çalışmalarını yayında ve
radyonun

web

sitesi

üzerinde

hazırladıkları

görsel-işitsel

materyaller

aracılığıyla

gerçekleştirdiklerini söyler. Katılımcı, kente yönelik tanıtım çalışmasını maliyetinin yüksekliği
nedeniyle gerçekleştiremediklerini ekler.
DR23 katılımcısı, radyonun kurumsal tanıtımını gerçekleştirmek için, zaman zaman
öğrencilere ödev projeleri kapsamında hazırlattıkları afişleri üniversitenin tanıtım panolarına
astırdıklarını söyler.
DR24 katılımcısı, radyonun kurumsal kimliğine yönelik tanıtımı için reklam ajanslarıyla,
şehirdeki kültür-sanat merkezleriyle, müzelerle kurdukları ilişkiyi önemsediklerini ve basın
bültenleri, basın sponsorlukları aracılığıyla güçlü bir iletişim kurmaya çalıştıklarını söyler.
Katılımcı, yılda ortalama 300 ile 400 arasında gerçekleşen basın sponsorluklarıyla radyonun
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kurumsal kimliğini öne çıkararak güçlendirdiklerini dile getirir. Bununla birlikte, sosyal
medyadaki kurumsal varlık ve tanıtım olanakları da radyonun kurumsal kimliğinin tanıtılması
amacı ile etkin biçimde kullanılmaktadır. Katılımcı hem sosyal medya hem de kurumsal web
siteleri için düzenli olarak içerik ürettiklerini vurgular.
DR25 katılımcısı, geçmişte radyoda içerik üretiminin artması amacıyla hem personele hem de
öğrencilere yönelik birtakım çağrılara çıktıklarını; ancak gelen önerilerin bir üniversite
radyosuna uygun olmayan içerikler olması nedeniyle bu girişimlerinden vazgeçtiklerini dile
getirir. Katılımcı, radyonun bir güç ve propaganda aracı olarak görülebildiğini ve gerektiğinde
radyoyu bu amaçlardan uzak tutmayı tercih ettiklerini ifade eder.
VR2’nin tanıtımı için sosyal medya dışında, üniversitenin çeşitli noktalarında bulunan dijital
ekranlardan yararlanılır. Bu ekranlarda radyonun, programların ve programcıların afişleri ve
çeşitli tanıtım görselleri gösterilmektedir.
Kurumsal olarak radyolarının tanıtımını yapabildikleri en etkili ortamın yaptıkları dış mekân
etkinlikleri olduğunu ifade eden VR3 katılımcısı, ünlü bir konuk davet ettikleri zaman bunun
tanıtıma etkisinin büyük olduğunu gözlemlediklerini söyler.
VR4 katılımcısı, radyonun tanıtımını, web siteleri, sosyal medya ve Power grup radyolarının
dijital platformu olan PowerApp’te bulunmaları aracılığıyla gerçekleştirdiklerini belirtir.
VR6’nın kurumsal tanıtımı, yalnızca dijital ortamlarda, üniversitenin ve radyonun web sitesi ve
sosyal medya hesaplarında, üniversitenin e-bültenlerinde ve kataloglarında, düzenlenen
etkinlikler sonucunda çeşitli basın kuruluşlarındaki haberler aracılığıyla yapılır.
VR7 katılımcısı, son bir yıldır programcıların inisiyatifiyle bazı programlarını Spotify podcast ve
Youtube kanalı üzerinden eş zamansız olarak da yayınladıklarını dile getirir. Katılımcı, bu
uygulamalar bireysel de yapılıyor olsa programların sosyal medya hesaplarında tanıtımını
yaptıklarını ve link vererek yaygınlaşması için destek olduklarını ifade eder. Katılımcı, VR7’nin
kurumsal tanıtımı için yine sosyal medyayı güçlü biçimde kullandıklarını, düzenledikleri ödül
töreni ve yarışma gibi etkinliklerin radyonun tanıtımında büyük etkisi olduğunu ve son olarak
‘sokaktaki insanlara’ ulaşabilmek için özellikle okulun çevresindeki duvarları radyonun logosu
ile boyadıklarını söyler. Katılımcı, popüler müzik ve magazin ekseninde içeriklere sahip
oldukları ve yine popüler etkinlikler düzenledikleri için müzik ve magazin basınında radyonun
isminin sıklıkla geçebildiğini de ekler.
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VR8’in kurumsal kimliğine yönelik tanıtımı, düzenledikleri ya da dâhil oldukları etkinlikler ve
buralarda kullandıkları tanıtım görselleri ile gerçekleştirilir.
VR9’da ise tanıtımlar sosyal medya hesapları ve yılın belli zamanlarında kampüse kurulan
stantlar ve kampüs içi afişler aracılığıyla gerçekleştirilir.
Örneklemde bulunan üniversite radyolarının katılımcılarının neredeyse tamamı, radyolarının
kurumsal tanıtımı için kullandıkları öncelikli aracın sosyal medya hesapları olduğunu beyan
etmiştir. DR4, DR5, DR9, DR11, DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR17, DR18, DR19,
DR20, DR21, DR24, VR1, VR4, VR6, VR7 ve VR9 katılımcıları, sosyal medyanın bu konudaki
etkisini özellikle öne çıkarmıştır. Radyonun ve programlarının tanıtımı için hazırlanan afişlerin
okul içi panolar, duvarlar ve led ekranlar gibi ilgili alanlara asılması da bir diğer tercih edilen
tanıtım faaliyeti olarak öne çıkar.
Kampüs içinde ya da kampüs dışında gerçekleştirilen etkinlikler ve bu etkinliklerdeki tanıtım
faaliyetleri bir diğer önemsenen tanıtım faaliyetidir. DR17, DR19, VR3, VR7, VR8 ve VR9
katılımcıları, bu yolla radyonun bilinirliğini artırdıklarını ifade etmiştir. Etkinlikler çoğunlukla
kampüs içinde gerçekleştirilir.
DR2, DR6, DR22 ve VR4 katılımcıları, radyonun web sitesini bir tanıtım aracı olarak
kullandıklarını söyler. DR15 ve DR19 bünyesinde bulunan yayın aracı, radyonun tanıtımı için
kullanılan etkili bir yöntem olarak öne çıkar.
Nadiren de olsa üniversitenin çeşitli promosyon ürünleri ve süreli yayınların üzerine radyo ile
ilgili afiş, logo ve bilgilerin basılması ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımların
gerçekleştirilmesi örnekleri de mevcuttur.
DR17 ve DR24’teki tanıtım faaliyetleri diğer radyolara göre daha çeşitli ve fazla görünmektedir.
DR17’de, radyonun tanıtımını yapmak için sosyal medyanın yanı sıra, üniversitenin içinde
bulunan reklam panoları, alışveriş merkezleriyle yapılan ortaklıklar, belediyenin reklam
panoları ve şehrin çeşitli noktalarında halka yönelik etkinlikler öne çıkarken, DR24’te yine
sosyal medyanın yanı sıra reklam ajanslarıyla, şehirdeki kültür-sanat merkezleriyle ve
müzelerle kurulan ilişkiler öne çıkmaktadır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Alternatif bir yayıncılık modeli olan üniversite radyoları, tüm dünyada uzun yıllardır çeşitli
uygulamalarla başta üniversite öğrencileri ve çalışanları olmakla birlikte, çeşitli grup ve topluluk
ya da kitlelere yönelik yayınlarını sürdürür. Üniversite radyoları, tıpkı topluluk yayıncılığı için
ifade edildiği gibi yayıncılığın üçüncü modeli olarak görülür; ulusal kamu yayıncılığının ve ticari
yayıncılığın yanında önemli bir alternatif oluşturur. Bu radyolar, sahiplik yapıları, içerik
unsurları, personel yapılanması ve amaçları bakımından yerel ya da bölgesel radyolardan da
farklıdır. Tarihi, radyo yayıncılığının keşfedildiği ilk yıllara dayanan ve önemli bir kültürü ve
geleneği temsil eden üniversite radyolarının Türkiye’deki uygulamalarının genel özelliklerini,
tecrübelerini, olanaklarını ve sorunlarını anlamak ve Türkiye’deki üniversite radyolarının
etkinliğini artırmaya yönelik öneriler sunmak bu çalışmanın asli amacıdır. Bu kapsamda,
çalışmanın sonuçlarına ulaşmak için takip edilen yol, Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinden
çeşitli kıstaslar dikkate alınarak seçilen otuz dört üniversite radyosunun sorumluları ile yüz
yüze ya da uzaktan derinlemesine gerçekleştirilen görüşmeler ve bu radyoların bir kısmının
program içeriklerinin analizi yoluyla elde edilen verilerle desteklenmiştir.
Türkiye’deki üniversite radyo yayıncılığı uygulamalarını üç farklı dönemi dikkate alarak
değerlendirmek gerekir. İlk örnekleri 1940’lara dayanan üniversite radyo yayıncılığı
uygulamalarının o dönemde edindiği misyon, kamu tekelinde bulunan yayıncılığa alternatif bir
seçenek sunmak ve ülkede henüz yeni kabul edilebilecek yayıncılık ortamı için kalifiye
elemanlar yetiştirerek yayıncılık pratiklerini geliştirmek olmuştur. Bu dönemde, başta İTÜ
Radyosu olmakla birlikte yalnızca birkaç örnekten söz edilebilir. İkinci dönemin başlangıcı, özel
yayıncılığın başlaması ile birlikte 90’lı yıllardır. Bu dönemde, başta İstanbul, Ankara ve Isparta,
ardından, Eskişehir, Konya ve Trabzon’da üniversite radyoları faaliyete geçmiştir. Türkiye’deki
üniversite radyo yayıncılığının üçüncü dönemi, başta iletişim fakülteleri olmak üzere farklı
düzeylerde eğitim veren yayıncılık okullarının sayısının artması ve İnternet üzerinden
yayıncılık olanaklarının da giderek gelişmesiyle birlikte 2000’ler sonrası dönemdir. 2000’lerin
ilk yıllarında İzmir, Mersin ve Kocaeli’de başlayan üniversite radyo yayıncılığı uygulamaları,
iletişim fakültelerinin ve vakıf üniversitelerinin artması, karasal yayına gerek kalmadan İnternet
üzerinden yayın olanağının kolaylaşması ile birlikte ülkedeki pek çok üniversitede birer birer
faaliyete geçmiştir.
Bugün sayıları altmış civarında olan üniversite radyolarının ortaya çıkma gerekçelerinin
başında, bu radyoların iletişim ve yayıncılık alanında öğrenim gören öğrencilere uygulamalı bir
öğretim ortamı sunması gelir. 2000’li yıllar itibarı ile iletişim fakülteleri ve yayıncılık alanında
eğitim veren meslek yüksek okullarının sayıca artışı ile üniversite radyolarının da paralel
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biçimde artışı, bu radyoların en önemli kuruluş gerekçesiyle tutarlılık gösterir. Radyonun,
öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri üzerindeki olumlu etkisi, üniversitenin
kurumsal kimliğini temsil eden ve aktaran bir halkla ilişkiler aracı olması ve yayın yaptığı grup,
topluluk ve kitle ile kurduğu bağ aracılığıyla ortaya çıkan iletişim kurma potansiyeli bu
radyoların diğer önemli

kuruluş gerekçelerindendir. Üniversite radyolarının kuruluş

motivasyonu ve varlık nedenlerine yönelik ortaya konan gerekçeler, iletişim fakültesi ya da bir
yayıncılık okulu olsun olmasın üniversite radyo yayıncılığı uygulamalarının daha da artacağına
ve çeşitleneceğine dair ipuçları vermektedir. Üniversite radyolarının karasal yayın
yapabilmelerine yönelik idari, hukuki ve teknik kısıtlılıklar olsa da bu radyolarda özellikle 2005
sonrası yaşanan artışa bakıldığında sayısal yayıncılık teknolojilerinin bu süreci daha da
hızlandıracağı açıkça görülmektedir.
Üniversite radyolarının teknik/teknolojik alt yapıları kapsamında yapılan değerlendirmelerde,
örneklemde bulunan radyoların yalnızca 16’sının karasal yayın olanağının olduğu
görülmektedir. Bu radyoların tamamı ise bulundukları şehirde frekans sorunu olmayan İstanbul
dışındaki şehirlerde yayın yapar. İncelenen radyoların teknik olanakları dikkate alındığında,
tamamının amatör, yarı profesyonel ya da profesyonel biçimde yayın yapabilme kapasitesine
sahip oldukları görülmüştür. Buna karşın, üniversite radyolarının bu konuda pek çok sorunla
karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Arızalanan cihazların neden olduğu aksaklıklar, İnternet
bağlantı ve hosting (barındırma) hizmeti sorunları, sert hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan
verici arızaları, enterferasyon sorunları, elektrik kesintileri, teknik personel eksikliği, mekânsal
sorunlar, karasal yayın olanağının olmaması nedeniyle ortaya çıkan motivasyon kaybı, içerik
üretiminin çeşitli gerekçelerle kısıtlanması sonrası ortaya çıkan aksaklıklar ve öğrencilerin
acemiliği nedeniyle ortaya çıkan teknik aksaklıklar, üniversite radyolarının doğrudan ya da
dolaylı biçimde teknik bakımdan sorun yaşamasına neden olan ve sıklıkla dile getirilen
sorunlardır.
Sözü edilen sorunların önemli bir kısmının, bütçe ve personel yetersizliğinden kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Enterferasyon sorunu ise üniversite radyolarının hukuki varlığıyla da ilişkili bir
sorundur ve katılımcılar bu meseleyi hem teknik boyutta hem de hukuki boyutta ele almıştır.
İçerik üretiminin kısıtlanması sorunu, çoğunlukla idari ve politik gerekçelerden kaynaklanmakta
ve teknik alana dolaylı yoldan yansımaktadır. Bazı radyolar, sırf bu gerekçe ile program konu
ve içeriklerinin ortaya çıkaracağı risklerden kaçınarak yalnızca müzik yayını yapmakta ve
radyo yayıncılığı uygulamalarını her açıdan daraltmaktadır. Karasal yayın olanağına sahip
olmayan radyoların katılımcıları, yalnızca İnternet üzerinden yayın yapma zorunluluğunun tüm
ekipte motivasyon kaybına neden olduğunu belirtir ve bunun da teknik konularda bazı
sorunlara neden olabildiğini özellikle vurgular. İçerik üretiminin kısıtlanması sonucu ortaya
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çıkan motivasyon kaybı ve bu sorunun radyonun teknik alanına yansıması, karasal yayının
olmaması sonucu ortaya çıkan durumla benzerlik gösterir.
Örneklemde bulunan tek bir radyo, kapalı devre yayın yapmakta, diğerlerinin tamamının
İnternet üzerinden yayını bulunmaktadır. İnternet yayınına yönelik en önemli teknik
unsurlardan biri radyonun hosting hizmetinin yeterlilik düzeyidir. Radyoların önemli bir kısmının
bu konuda sorunları olduğu ortaya çıkmıştır. Az sayıda radyo bu konuda dışarıdan özel hizmet
alabilmekte, pek çok radyo da bütçe yetersizliği nedeniyle ‘zorunluluktan’ üniversite
imkânlarıyla bu hizmeti sunar. Mühendislik fakültesi olan ve buradan destek alabilen radyoların
bu konuda sorun yaşamadığı ve güçlü bir alt yapıya sahip oldukları görülmüştür. Vakıf
üniversitelerine ait radyoların çoğunluğu ise üniversite dışından hizmet alarak bu sorunu
aşmıştır. Hosting hizmetini üniversite imkanlarıyla sağlayan ve bu konuda sorun yaşamayan
radyoların bağlı oldukları üniversitelerin öğrenci ve personel sayılarının diğerlerine göre daha
az olduğu ya da bu radyoların hosting hizmetini sağlayan bilgi işlem birimleriyle olan eş
güdümlerinin güçlü olduğu anlaşılmaktadır.
Üniversite radyolarının büyük bir kısmının, yine bütçe ve personel yetersizliği nedeniyle
kendilerine ait bir mobil uygulamalarının olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın, birkaç istisna
dışında tüm radyolar profesyonel yayın otomasyon programlarına sahiptir.
Kâr amacı gütmemelerine karşın, ticari statüde değerlendirilebilecek DR17 ve DR24 dışındaki
radyoların hiçbiri finansal anlamda özerk bir bütçeye sahip değildir. Bu radyoların ihtiyaçları
talep edilmesi durumunda -az ya da çok- bağlı oldukları birimler tarafından karşılanır.
Türkiye’deki üniversite radyoları, genel yapıları itibarı ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
olmalarına karşın, varlıklarını etkili biçimde yürütebilmek için finansal desteğe ihtiyaç
duymaktadır. Ancak, mevcut idari ve hukuki koşullar, ticari bir şirket olarak yapılanmayan
üniversite radyolarının reklâm ve sponsorluk gibi gelir getirici faaliyetlerini engellemekte, buna
karşın radyoların giderlerine yönelik tüm sorumluluk bağlı olduğu üniversiteye ve alt birimlerine
bırakılmaktadır. Elektrik, telefon gibi çeşitli faturalar, personel, etkinlik ve dijital ortam
harcamaları gibi bazı gider kalemleri, üniversite radyoları için örtük giderler olarak
görüldüğünden bazı katılımcılar tarafından beyan edilmemiştir.
Frekans tahsisi ve kullanım bedellerine yönelik uygulamalar dahi belirli bir standartta
yürütülmemekte ve radyolar eşitlik ilkesine göre desteklenmemektedir. Üniversite ya da ilgili
birim yönetiminin radyoya olan finansal desteği düzenli ve yeterli olmadığında, radyonun
üretim etkinliği sekteye uğramakta ve buna paralel olarak pek çok sorun ortaya çıkmaktadır.
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Üniversite radyolarının kendi devinimlerine özel hukuksal dayanaktan yoksun olması, bu
radyoların gelişiminin önünde büyük bir engel olarak durur. Daha önce kısa bir süre için 3984
sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 24. maddesine
sonradan eklenen “Radyo-Televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda
frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” ibaresinden dayanak alan iletişim fakültesi
bünyesindeki radyoların yasal statüsü, 2011 yılında güncellenen 6112 sayılı ‘Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’la yeniden belirsiz bir sürecin
içine girmiştir. 6112 sayılı yasanın 26. maddesinin 3. bendinde
“Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo veya
televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapılacak protokol
çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır. Bu
kanunun

yürürlüğe

girdiği

tarihte

kanunlarında

radyo

ve

televizyon

yayını

yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına kanal, frekans veya
multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz.”
ibaresi mevcuttur. Her ne kadar bu yasada iletişim fakültesi olsun olmasın talep eden tüm
üniversitelerin karasal radyo yayını yapabileceği anlaşılsa da yapılacak olan protokol Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun inisiyatifine bırakılmış ve uygulamada farklı sonuçlar ortaya
çıkmıştır. Bu uygulama, TRT’nin mevcut ve müsait yerel frekansları aracılığı ile
gerçekleştirilmekte ve İstanbul gibi frekans-yoğun şehirlerde bu protokolün uygulandığına
rastlanmamaktadır. Dahası, katılımcıların dile getirdiği biçimde, TRT bu hakkı tanıdığı
radyoları dahi kapalı devre yayıncılığına teşvik edebilmektedir. 6112 sayılı yasa öncesinde
karasal yayın frekansını elinde bulunduranların büyük kısmı yayınlarını TRT ile protokol
yapmaksızın devam ettirmekte; ancak az sayıda yeni kurulan radyonun TRT ile yaptığı
protokol aracılığı ile yayınını gerçekleştirdiği görülmektedir. 6112 sayılı yasa öncesinde de
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı üniversite radyolarının karasal yayınını tamamen ya da
belirli dönemlerde sonlandırırken, bazılarının yayınlarına devam etmesine izin vermiştir.
Burada, karasal yayın hakkının tamamen iptal edilmesindeki gerekçe, enterferasyon
sorunudur. Bir üniversite radyosu, karasal yayınıyla ticari bir başka radyonun yayınını enterfere
ettiğinde ya da enterfere ettiği iddia edildiğinde yasanın da belirsizliği nedeniyle yayın kesintisi
cezaları ya da tamamen karasal yayın frekans hakkı iptali gibi sert ve keskin yaptırımlara
maruz bırakılmıştır.
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Üniversite radyolarının hukuki metinlerde net tanımlamalarla kendilerine yer bulamamaları
sonucunda ortaya çıkan pek çok sorun söz konusudur. Bunlar; başta karasal yayın frekans
hakkının eşitlik ilkesinden uzak tahsis edilmesi ve bunun sonucunda üniversiteler ve şehirler
arasındaki eşitsiz uygulamalar, müzik meslek birliklerince telif ücretlerinin belirlenmesi ve tahsil
edilmesi konusundaki belirsiz ve eşitsiz uygulamalar ile yasal boşluklar nedeniyle
enterferasyon sorununa karşı güvencesizliktir. Üniversite radyolarının yasal statülerindeki
belirsizliklerin, bu radyoların bir üniversite kimliğine dayanarak, kâr amacı gütmeden reklamsız
yayınlara yer vermesi neticesinde bazı ticari yerel radyo yöneticilerince de suistimal edildiği ve
bu radyoların devletin üst kurumlarına çeşitli gerekçelerle şikâyet konusu edildiği de
anlaşılmıştır. Temeli hukuka dayalı olan tüm bu sorunların çözümü genellikle devlet
kurumlarının birbirleriyle olan ilişkileri aracılığıyla ele alınmakta ya da üniversite radyoları
aleyhinde sonuçlanmaktadır.
Üniversite radyolarının idari olarak bağlı oldukları üst birimler değerlendirildiğinde, yatay bir
hiyerarşik düzen yerine merkeziyetçi bir yapının olduğu ortaya çıkar. Radyoların büyük kısmı
idari olarak doğrudan rektörlüğe ya da genel sekreterliğe bağlanmış durumdadır. Bu gibi
durumlarda alt birimler devreden çıkartılmıştır. Vakıf üniversitelerinde radyonun yönetiminde
ağırlıklı olarak ‘genel sekreterlik’ ve ‘öğrenci dekanlığı’ birimi etkinken, devlet üniversitelerinde
‘rektörlük’, rektörlük, genel sekreterlik ya da basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü bünyesinde
yapılandırılan ‘medya merkezleri’ etkin rol oynar. İletişim fakültesine sahip üniversitelerde dahi
radyoların yönetiminde söz sahibi olan birimler çoğunlukla dekanlığın da üzerinde bulunan üst
yönetim birimleridir. Özellikle bir medya merkezi bünyesinde faaliyet gösteren radyolarda
öğrencilerin radyo ile olan mekânsal bağının daha zayıf olduğu anlaşılmıştır. Öğrencinin
radyoya olan ilgisi ve üretim etkinliğinde radyonun idari olarak bağlı olduğu birimden çok
stüdyolarının konumu itibarı ile, ilgili öğrencilere yakınlığının rolü olduğu görülmüştür. Radyo
stüdyoları fiziki olarak, çeşitli gerekçelerle, iletişim fakültesi ya da ilgili yayıncılık okulundan
uzaklaştırıldıkça, öğrencilerin ilgisi ve radyodaki üretimi de buna paralel biçimde azalmıştır.
Karasal yerel yayını olan radyoların bağlı oldukları birimler dikkate alındığında, bu radyolarda
yönetimsel açıdan merkezileşme eğilimi daha belirgin biçimde kendini gösterir.
Üniversite radyolarının personel yapılanmasının en önemli unsurları belirli bir ücret-burs
karşılığında, kısmi zamanlı statüde çalışan öğrencilerdir. Bu öğrencileri, radyoya herhangi bir
yükümlülüğü olmadan hizmet eden gönüllü çalışan öğrenciler takip eder. Gönüllü çalışan
öğrenciler, çoğunlukla program yapım-sunum aşamasında görev alırken, kısmi zamanlı
çalışan öğrenciler radyonun her birim ve kademesinde her türlü işi yürüten ve genellikle belirli
günlerde nöbet usulü ile çalışan öğrencilerdir. Gönüllü çalışan öğrencilerin bir kısmı, yeterli
tecrübeyi kazandıktan sonra kısmi zamanlı statüde çalışma beklentisi içindedir. Kısmi zamanlı
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çalışma statüsünde bulunan ya da bu pozisyona başvuranlar, çoğunlukla üniversitenin tüm
fakülte ve birimlerinden gelen öğrencilerden oluşmakta iken, gönüllü olarak çalışanlar,
genellikle iletişim fakültesi ya da ilgili yayıncılık okulu bünyesindeki öğrencilerden oluşur.
Radyoların yönetim kademesinde ağırlıklı olarak bir ya da birkaç akademik personel ya da
ikinci tercih olarak idari personel bulunur. Bazı radyo sorumluları, radyo yayıncılığı konusunda
uzman personel bulunmaması nedeniyle kendilerinin zorunlu olarak görevlendirildiklerini
söyleyerek, bu alanda yetişmiş personel yetersizliğine vurgu yapmıştır. Dahası, katılımcıların
çoğu, hem kısmi zamanlı çalışmaya yönelik öğrenci istihdamının hem de teknik konulardan
anlayan radyo personeli istihdamının yetersizliğinden yakınmıştır. Personel yetersizliği, başta
program/içerik üretimi ve teknik idare olmak üzere sosyal medya yönetimi ve etkinlik yönetimi
gibi alanlarda radyonun faaliyetlerinde eksikliğe ve olumsuzluklara neden olmaktadır.
Özellikle bir medya-yayıncılık merkezi bünyesinde konumlandırılmış olan radyoların personel
yeterliliğinin diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bundaki en önemli etkenin, bir
merkez bünyesinde toplanmış olan radyo, televizyon, gazete, dergi ve halkla ilişkiler ajansı
gibi birimlerde çalışan tüm personelin, gerektiğinde diğer birimlere verdiği etkin destek olduğu
anlaşılmaktadır.
Program yapım ve yönetimi aşamasında, söz ya da müzik kategorisinde düzenli programları
olan radyolarda -DR8 hariç- büyük oranda öğrenciler bulunur. Akademik personelin program
üretim aşamasına verdiği destek yeterli görülmezken, az sayıda radyoda akademik ve idari
personel program hazırlayıp sunar. Akademisyenler, kendi programlarını hazırlayıp sunmak
yerine, radyo programlarına uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda konuşmak üzere konuk olarak
katılmayı tercih etmekte; fakat pek çok katılımcının belirttiği üzere bu katkıyı sağlayan
akademisyen sayısının çok az olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite radyolarının büyük kısmı,
üniversite dışından radyoda düzenli olarak görev almak isteyenlere imkân tanımamaktadır.
Örneklemde bulunan radyoların üçü, radyoda yalnızca iletişim fakültesi öğrencilerine çalışma
olanağı sağladıklarını söyleyerek, bu alanı tamamıyla mesleki eğitim ortamı olarak
değerlendirdiklerini beyan etmiştir. Diğer radyolarda her fakülte ve bölümden öğrenciler görev
almasına karşın radyoların neredeyse tamamı yine birinci sırada radyoyu bir mesleki eğitim
ortamı olarak görür. İletişim fakültesi öğrencilerinin radyoya olan ilgisizliği ve üretim
konusundaki yetersizlikleri sıklıkla dile getirilmiş ve bu durumun radyonun faaliyetlerinin
istikrarı üzerinde olumsuzluk yarattığı görülmüştür.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kâr amacı gütmeyen üniversite radyolarında ağırlıklı
olarak gönüllülük yaklaşımı benimsenir. Ancak, topluluk radyosu olarak faaliyet gösteren
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üniversite radyolarından Avustralya örneklerine bakıldığında, bu radyolarda az da olsa hem
teknik konuda hem de program yapım-sunum ve yönetim konusunda yalnızca bu işin eğitimini
almış olan sektör profesyonellerinin desteği açıkça görülür (bkz. Tufan, 2018). Türkiye
akademisinde 2018 yılında kaldırılarak öğretim görevliliği statüsüne geçirilen ‘uzman’ kadrosu
bu açığı kapatabilmek için bazı radyolarda kullanılmış; ancak yeterli verim alınamamıştır.
Üniversite radyolarının yönetimsel zorluk ve zorunluluklarına yönelik öne çıkan unsurlar ve
gerekçeler genellikle personel yetersizliğine ve personel kaynaklı sorunlara dayanmaktadır.
Radyoda çalışan öğrencilerin işlerine yönelik ilgisizliği ve istikrarsızlıkları, üst yönetimin
radyonun iç işlerine müdahale etmesi, yönetimin radyoya olan ilgisizliği, yönetimle radyo
arasındaki iletişim kopukluğu, bürokratik süreçler ve kaynak yetersizliği, öğrencilerin
amatörlüğü nedeniyle gerçekleştirilemeyen nitelikli yayıncılık uygulamaları, karasal yayının
olmaması nedeniyle yönetimde, çalışan personelde ve özellikle öğrencilerde meydana gelen
motivasyon düşüklüğü, sıklıkla maruz kalınan idari görev değişiklikleri, fakültenin ya da
radyonun taşınması nedeniyle radyonun merkezden ve ilgili diğer birimlerden uzaklığı,
yalnızca müzik yayını yapıyor olmanın yarattığı motivasyon düşüklüğü, karasal yayın iptali
sonrası yaşanan motivasyon kaybı, radyo için çalışan sorumlu personelin iş yükü fazlalığı,
üniversitelerin bölünmesi sonrası ortaya çıkan idari ve lojistik sorunlar, 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası radyoda azalan faaliyetler, etkinlikler ve yayıncılık pratikleri, çeşitli gerekçelerle
canlı yayınların kaldırılması ve bunun yarattığı motivasyon kaybı, akademik personelin
radyoya olan ilgisizliği, radyonun ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması ve ticari üniversite
radyoları için geçerli olan yerel radyoların reklam alma potansiyelinin azlığı yönetimsel zorluk
ve zorunlulukların tezahürü ve gerekçeleri olarak ortaya çıkmıştır. Üniversite radyolarının
yönetiminde ortaya çıkan pek çok sorun, bu radyoların gelişmesi, kurumsallaşması ve
etkinliğinin artması önündeki büyük engellerdir. Bazı radyolarda, üniversite üst yönetiminin
yayın içeriklerine sıklıkla müdahale etmesi, içerikleri eleştirmesi ve yayın planına dışarıdan
içerik dayatması gibi sorunlar, radyonun kendi irade alanını daraltmış ve bir öğrenci uygulama
radyosu olma niteliğini zedelemiştir.
Üniversite radyolarındaki, kurum içi mesleki eğitimin yöntemi, genellikle tecrübeli olan
çalışanların sürece yeni dâhil olanlara öğrendiklerini aktarması yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle
radyoda düzenli olarak görev alan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin bu süreçteki rolü çok
önemlidir. Pek çok radyonun kısmi zamanlı statüde çalışan öğrencisinin olmadığı ya da
yetersiz sayıda olduğu düşünüldüğünde, işi bilen, yetkin personelin yetişmemesi nedeniyle
radyonun genel işleyişinde sorunların yaşanacağı aşikardır. Çoğunlukla radyonun haricinde
farklı pek çok işi ve görevi olan sorumlu akademik ve idari personelin, radyoya bu anlamda
yeterince vakit ayıramadığı da açıktır. Çeşitli atölye çalışmaları ve radyo dersleri ile bu
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eksiklikler giderilmeye çalışılsa da kurum içi eğitim süreçlerinin çoğunlukla plansız biçimde ele
alındığı anlaşılmıştır. Bu eğitimler süre bakımından farklı uzunlukta ve periyotlarda, az sayıda
radyoda planlı olarak rutin dönemlerde, çoğu radyoda ise plansız biçimde ihtiyaç
duyulduğunda organize edilmektedir. Bazı fakülte ve meslek yüksek okullarında radyo
derslerinin sayısının azaltılması ya da dersi verecek öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bu
derslerin tamamıyla kaldırılmasına yönelik uygulamalar durumun vahametini daha da belirgin
kılar.
Üniversite radyolarının, bağlı oldukları üniversite bünyesindeki idari ya da akademik diğer
birimleriyle iş birliğine dayalı çalışmaların istenilen boyutta olmadığı görülmektedir. Radyo ile
üniversitenin diğer birimleri arasındaki eş güdüm eksikliği, radyo kaynaklarının eksikliği
nedeniyle olabildiği gibi birimlerin radyoya olan ilgisizliği nedeniyle de olabilmektedir.
Radyonun kendi imkânları ile üniversitenin diğer birimlerine olan desteği sıklıkla dile
getirilmişken diğer birimlerden radyonun faaliyetlerine yönelik katkı oldukça sınırlıdır. Bir
öğrenci kulübü bünyesinde olan ya da öğrenci kulüpleriyle yakın ilişki içerisinde olan
radyolarda, radyoya en büyük destek kulüplerden gelmektedir. Başta insan kaynağı ve
radyonun etki alanının kısıtlılığı olmak üzere radyo kaynaklarının yetersizliği, üniversite
personelinin radyoya olan ilgisizliği, radyonun mekânsal bakımdan iletişim fakültesinden ya da
merkezden uzaklığı, radyo ile üniversitenin diğer birimleri arasındaki eş güdümün yeterince
sağlanamamasının en temel gerekçeleri olarak karşımıza çıkar.
Üniversite radyolarının büyük çoğunluğunun dış paydaşlarla iş birliğine dayalı çalışmaları daha
da azdır. Radyoların, çeşitli gerekçelerle özel radyolarla ve özellikle yerel radyolarla eş
güdümleri ya zayıf ya da hiç yoktur. Karasal yayın olanağı olan ve nispeten daha küçük
şehirlerde bulunan üniversite radyoları, bulundukları şehirdeki yerel radyolarca çoğunlukla
tehdit olarak algılanır. Bunun en önemli gerekçesi, yerel ticari radyoların, üniversite
radyolarının haksız rekabete neden olduğunu düşünmeleridir. Bunda, üniversite radyolarının
reklamsız yayın yapmaları ve üniversite kimliğiyle halkı etkileme gücünün daha fazla olduğuna
duyulan inanç ön plandadır. Kâr amacı gütmeyen ve reklam yayını dahi olmayan üniversite
radyolarının, tam da bu sebepten tehdit olarak algılanmasının gerekçesi, elbette ki mevcut
dinleyicileri kendine çekme potansiyelidir. Bu konumdaki üniversite radyolarının alternatif bir
tavır benimsemek yerine özel radyolardaki yayın akışına benzer içerikler üretmesi ve çalma
listelerinde popüler müziğe yer vermesi, yerel radyoların bu kaygısını haklı çıkarır. Radyo
özelinde, üniversiteler arasında iş birliğine dayalı çalışmalara yalnızca birkaç radyoda
rastlanmakta, ulusal özel radyoların üniversite radyolarına olan ilgisi göze çarpmaktadır. Ulusal
radyoların üniversite radyolarıyla yaptıkları çalışmaların esas amacı, bu radyoların üniversite
öğrencilerine radyo yoluyla ulaşma çabası olarak kendini gösterse de bu çabalar, üniversite
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radyolarına da fayda sağlar. Katılımcıların beyanlarına dayanarak ‘bilinirliği artan üniversite
radyolarında, çalışma motivasyonunun da arttığını’ söylemek yanlış olmayacaktır.
Özel radyoların, öğrencileri ucuz iş gücü olarak görerek, öğrencilere sağladıkları staj
imkânlarının ücretsiz, emek sömürüsüne varacak biçimde uzun sürmesi, radyo sorumlularının
sektörle herhangi bir ilişkisinin olmaması ve üniversite radyolarının merkezden uzak bir
noktada olması radyonun dış paydaşlarla olan eş güdümünü zorlaştıran unsurlardır. Sektörle
ilişkisi olan radyo sorumlularının görev aldığı radyoların, özel radyolarla daha sıkı iş birlikleri
geliştirdikleri açıkça görülür.
Radyo

katılımcılarının

ortak

kanaati,

öğrencilerin

üniversite

radyolarında

çalışma

tecrübelerinin onlara diğerlerine göre daha fazla avantaj sağlayacağı yönünde olsa da ülkedeki
mevcut radyo yayıncılığı koşullarının istihdam konusunda öğrencilere yeterince fırsat
sunmadığı yönündedir. Üniversite radyolarının öğrencileri geçici olarak istihdam etmesinin
ardından öğrenciler çoğunlukla başka alanlarda iş aramaya başlar. Yerel yayıncılığın küçük
ölçekli ekonomisi pek çok çalışanı tatmin etmezken, sayıca az olan ulusal radyolarda iş
bulabilmek başta İstanbul dışındaki okullarda eğitim gören öğrenciler olmak üzere sayıları
binlerle ifade edilen iletişim ve yayıncılık eğitimi almış olan tüm öğrenciler için giderek daha da
zorlaşmaktadır. Bu zorluklar daha baştan öğrencilerde motivasyon kaybına neden olmakta ve
üniversite

radyosunda

çalışarak

geçirdikleri

süreyi

sosyalleşmenin,

kendilerini

gerçekleştirmenin, eğlenmenin ve az da olsa gelir elde etmenin bir aracı olarak
değerlendirmelerine sebep olur.
Biri hariç örneklemde bulunan tüm üniversite radyolarının müzik politikaları kapsamında,
esnek bir tavrı benimsedikleri anlaşılmaktadır. Radyolar, müzikte tematik bir yayın tercihinden
çok, öğrencilerin ve şehirde yaşayan yerel halkın beğeni ve beklentilerini dikkate alan daha
karma bir müzikal yaklaşımı tercih etmektedir. Bazı radyoların genel yayın akışında,
programlar haricindeki zaman dilimlerinde yayınlanan müzikleri, belirli bir türe ve yapıya sahip
olsa da bu radyolar program saatlerinde öğrencilerin beğeni ve beklentilerini dikkate alarak
esnek bir tutum sergiler. Radyoların çoğu, Türkçe ve yabancı müzik türlerine birlikte yer
verirken, karma yayın yapanların çoğunluğu yabancı müziğe daha fazla yer verir. Fakat,
yayınlarında yalnızca Türkçe müziğe yer verenlerin sayısı, yalnızca yabancı müziğe yer
verenlerin sayısından daha fazladır.
Müzik akış listelerinde pop müzik türüne ya da popüler müziğe yer veren üniversite radyoları,
yaygın, ticari radyolarda çokça yer almayan başta yerel ve indie müzik olmak üzere caz, rock,
blues, klasik müzik vb. gibi alternatif müziğe yer verenlere göre sayıca daha fazladır.
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Türkiye’de az sayıda üniversite radyosu alternatif müziğe yönelmekte, radyoların büyük
çoğunluğu gençlerin ve yerel halkın beklentilerine karşılık verebilmek iddiası ve amacı ile
popüler müziği tercih etmektedir. Karasal yayını olan radyolarda popüler müzik yayınlama
eğilimi daha fazla öne çıkar. Türkiye’deki üniversite radyoları, bu yaklaşımları ile dünyadaki
örneklerinden ayrışır.
Üniversite radyolarının yayınladıkları şarkı ve müzikler konusunda açık ya da örtük bazı
kıstasları da mevcuttur ve yayınlamaktan kaçındıkları müzik türleri ve şarkılar vardır. Pek çok
radyo; arabesk ve özgün müziği, siyasi içerikli şarkıları ya da politik bilinirliği olan şarkıcıları,
argo, küfür, müstehcenlik içeren şarkıları yayınlamaktan kaçınır.
Üniversite radyolarında hazırlanıp sunulan programların büyük kısmının odağında yine müzik
bulunur. Pek çok radyo katılımcısı, isteyerek ya da zorunluktan müzik ağırlıklı programlar
ürettiklerini ve yayınladıklarını beyan etmiştir. Program politikalarını isteyerek müzik ağırlıklı
tasarlayan radyoların gerekçeleri çoğunlukla, ya yine radyoyu dinleyen kitlenin müzik
programlarını daha fazla tercih ettiğine yönelik ortaya koydukları görüşle ya da program yapımyönetim aşamasında daha fazla öğrencinin görev alması ve üretimin sürekliliğini sağlamakla
ilişkili olmuştur. Program politikalarını zorunluluk nedeniyle müzik ağırlıklı içeriklerle
doldurduğunu beyan eden radyoların sayısı daha fazladır ve bu zorunluluğa yönelik öne
sürdükleri pek çok gerekçe söz konusudur. Müzik ve eğlence dışında, belirli bir konuda
gerçekleştirilen söz programlarından genellikle, ele alınacak konuların eleştirilme ve üst
yönetimin müdahalesine maruz kalma riskinden dolayı uzak durulmaktadır. Program üretim
aşamasında öğrencilerle çalışan katılımcılar, bu konuda ülkenin mevcut politik atmosferi
nedeniyle risk almaktan kaçındıklarını ifade etmiştir. Söz programı hazırlayıp sunabilecek
nitelikte öğrencinin olmaması, öğrencilerin bu tür programlara olan ilgisizliği, iletişim
fakültesinin ve dolayısıyla akademisyenlerin üretim aşamasına yeterince destek vermemesi
ve dinleyicilerin söz programlarına olan ilgisizliğine yönelik yaygın inanç, zorunlu olarak müzik
odaklı programları tercih etme konusunda öne sürülen diğer gerekçelerdir. Yayın akışında
müzik dışında hiç program üretmeyen ve yayınlamayan radyoların da benzer gerekçeleri söz
konusudur. Bu radyolar, söz programı üretmek konusunda çeşitli gerekçelerle yeterli
motivasyona sahip olmadıklarını, yeterli sayıda çalışanları olmadığını, risk almak
istemediklerini, teknik ekipmanlarının yeterli olmadığını ve mekânsal bazı sorunlar
yaşadıklarını dile getirmişlerdir.
Üniversite radyolarının tıpkı müzikte olduğu gibi yayınladıkları programlar konusunda da açık
ya da örtük bazı kıstasları mevcuttur. Bu radyolar, siyasi konulardan uzak yayın yapmaya,
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politikaları gereği çoğunlukla haber bültenlerine yer vermemeye, programlarında politik
toplumsal meseleleri konu edinmemeye gayret göstermektedir.
Katılımcılar, öğrencilerin nitelikli söz programları üretme konusunda isteksiz ve donanımsız
olduklarını dile getirir. Öğrenciler, radyoda çoğunlukla ya müzik programı ya da ön hazırlık
yapmayı gerektirmeyecek, belirli bir konudan uzak, “eğlenceli” sohbetlere dayalı programları
hazırlayıp sunmak istemektedir. Öğrencilerin bu durumu ve tavrı, radyoda nitelikli söz programı
üretmenin önünde önemli bir engeldir.
Kısıtlı sayıda ve kısıtlı imkânlarla da olsa üniversite radyolarında, başta sinema, spor, iletişim,
edebiyat, kültür, sanat, sağlık, sosyal medya ve teknoloji gibi alan ve konularda programlar
üretilir. Programlarda üniversitenin tanıtımı ya da üniversiteden bilgi ve haberlerin konu edildiği
içerikler de önemsenir. Az sayıda da olsa üniversite radyoları katılımcılarınca, kamu hizmeti
yayıncılığının ve alternatif yayıncılığın önemi vurgulanmıştır.
Örneklemde bulunan 11 radyonun 52 programının söz ve müzik unsurları, programda
kapladığı süre bakımından analiz edilmiş, bu programların genel içeriklerinin ne olduğu, yaygın
kabul edilen bazı türlere göre kategorize edilmiştir. Her ne kadar incelenen programların
yarıdan biraz fazlasında söz unsurunun müzik unsurundan daha fazla olduğu tespit edilmiş
olsa da programların genel içerikleri göz önüne alındığında, müzik odaklı ve gündelik
konularda eğlenceli sohbet programlarının diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmüştür.
İçerikleri analiz edilen programlar, arşiv programlarının kaydını düzenli olarak tutan ve program
kayıtlarını araştırmacılarla paylaşmakta sakınca görmeyen radyo ve sorumlularına aittir ve
programlar, radyo sorumlularınca seçilip araştırmacılara teslim edilmiştir. Bu sebeple,
araştırmanın bu kısmı, programların analizi yoluyla yapılacak yorumların, daha objektif
kriterleri gerektireceği açıktır.
Üniversite radyolarının genel yayın politikaları kapsamındaki biçim ve yaklaşımlarına yönelik
elde edilen veriler; bu radyoların büyük bir çoğunluğunun öncelikli olarak ‘öğrenci uygulama
laboratuvarı’ ya da mesleki eğitim veren ‘öğrenci eğitim stüdyosu’ olarak görüldüğünü ortaya
koymuştur. Yalnızca bir üniversite radyosu, uzaktan eğitimin bir aracı olarak kullanılırken, diğer
tüm radyoların eğitim radyosu olarak da hizmet etme konusunda çekinceleri ve eksiklikleri söz
konusudur. Üniversite radyolarının çok azında, program içeriklerinde akademik üretimlere yer
verilir.
Örneklemde bulunan 11 radyonun katılımcısı radyolarının popüler kültürün bir parçası
olduğuna vurgu yaparak, onları içerikleri nedeniyle ‘popüler bir radyo’ olarak tanımlamıştır.
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Yine örneklemde bulunan 9 radyo, yaygın, ticari radyolardakine benzer biçimde radyoda kısa
konuşmaların makbul olduğu anlayışından hareketle anonsların kısa tutulması gerektiğine
vurgu yapmıştır. Örneklemde bulunan 4 radyo topluluk radyosu olarak tanımlanmıştır.
Bunlardan biri, üretim aşaması ve içerikleri nedeniyle topluluk radyosu olarak tanımlanırken,
diğerleri bünyelerindeki öğrenci kulübünün etkinliği nedeniyle ‘öğrenci topluluğu radyosu’
olarak nitelendirilmiştir. Bir üniversite radyosu dini ve milli hassasiyetleri öne çıkaran yayıncılık
biçimini benimsediklerini dile getirmişken, bir diğeri ise üniversitenin çıkar ve menfaatlerini ön
planda tutan yayıncılık anlayışını benimsediklerini vurgulamıştır.
Üniversite radyolarında öğrenciler görev alır ve neredeyse tüm radyolarda programlar
öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulur. Bu radyolar, kâr amacı gütmez ve çoğunlukla amatör
ya da yarı profesyonel yapıdadır. Hem öğrencilerin yaptıkları işi ne oranda öğrendiklerinin hem
de yayınların ilgili radyonun genel yayın politikasına uygun yapılıp yapılmadığının tespiti ve
takibini yapmak için radyo sorumluları tarafından yayın denetiminin yapılması önemli bir iştir.
Denetimler, genellikle radyodan ilk derecede sorumlu olan radyo sorumlusu tarafından
gerçekleştirilir. Bazı radyoların denetimi doğrudan rektörlük, genel sekreterlik ya da dekanlıkta
bulunan ilgili birim ya da temsilciler tarafından gerçekleştirilirken, az sayıda radyoda, radyonun
yönetim kurulunun ya da tüm radyo çalışanlarının birbirini denetlediği bir uygulama
gerçekleştirilmektedir. Radyoların bağlı oldukları birimlere paralel biçimde denetim
mekanizmaları da değişkenlik gösterir. Radyo sorumlularının farklı iş sorumlulukları ve iş
yüklerinden dolayı bu aşamaya yeterince zaman ayıramadıkları ve bu sürece vaktinde müdahil
olamadıkları anlaşılmaktadır. İlgililerin denetim aşamasında önemsedikleri kıstaslar; radyo
yayınının üniversitenin genel politikalarıyla örtüşmesi, yayının kamu hizmeti yayıncılığı
anlayışına uygun gerçekleştirilmesi, ayrımcı tavır ve söylemlerden uzak bir yayıncılık
anlayışının benimsenmesi, yayında siyasetin yer almaması, Türkçenin düzgün kullanılması ve
yayıncılık etiğinin her aşamada gözetilmesi gibi unsurlardır.
Pek çok aşamada önemsendiği vurgulanan ve denetim aşamasında da dile getirilen kamu
hizmeti yayıncılığı anlayışının, kaynak yetersizliği ya da radyo yayıncılığına olan bakış açısı
nedeniyle uygulamada karşılığını bulamadığı anlaşılmaktadır.
Bazı radyolar kaynak yetersizliği nedeniyle güçlükle içerik üretebiliyorken hem bu gibi
radyoların hem de çok sayıda ve düzenli yapılan programlara sahip olanların dahi içerik üretimi
aşamasında karşılaştığı pek çok sorun mevcuttur. Bu sorunların başında neredeyse her bir
katılımcının dile getirdiği, öğrencilerin çoğunlukla yaygın, ticari radyolardakine benzer popüler
müzik ve konularda program hazırlayıp sunma istekleri gelir. Öğrenciler, popüler olanı yeniden
üretme konusunda direnç gösterir. Ülkenin genel radyo yayıncılık uygulamaları ve alternatif
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yayıncılık örneği sergileyen radyo istasyonlarının sayıca azlığı, öğrencilerin beğeni ve
taleplerini de biçimlendirmekte ve bu durumun yarattığı sonuç üniversite radyolarına da
yansımaktadır. Katılımcıların da belirttiği gibi, araştırma ve emek gerektiren nitelikli söz
programlarındansa, müzik-eğlence programı hazırlayıp sunmak öğrencilerin kolayına gelir.
Öğrencilerin bu direnci de üniversite radyolarının alternatif içerik sunmasının önündeki temel
engellerden biridir. Radyo sorumlularının nitelikli yayın içeriği beklentisi bir süre sonra
öğrencilerin radyoya olan ilgisini daha da azaltmakta ve onları radyodan uzaklaştırmaktadır.
Katılımcılar, içerik üretimi aşamasında yaşanan sorunları çoğunlukla öğrenciler üzerinden tarif
etmiştir. Öğrencilerin radyoya olan ilgisizliği, yetersizliği, disiplinsizliği, işi öğrense bile bir süre
sonra mezun olup radyodan ayrılma zorunluluğu ve radyo dışındaki sorumlukları içerik
üretiminin istenildiği seviyede gerçekleşmesinin önündeki diğer önemli engeller olarak
sunulmuştur. Karasal yayın olanağı olmayan ve yalnızca İnternet üzerinden yayın yapmak
zorunda kalan radyolarda program üretimine yönelik isteksizlik ve yayıncılığa karşı genel bir
motivasyon eksikliği dile getirilmiştir. Bir diğer motivasyon kaybı ise ülkenin içinde bulunduğu
mevcut politik atmosferin hem yöneticilerin hem de öğrencilerin üzerinde baskı oluşturması
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Radyonun mekânsal olarak şehir merkezinden uzaklığı ve
akademisyenlerin radyoya olan ilgisizliği de daha nitelikli ve daha fazla içerik üretememenin
önündeki engellerden sayılmıştır.
Üniversite radyolarının hedef kitlesi ağırlıklı olarak ‘üniversite öğrencileri ve gençler’ olarak tarif
edilmiştir. Karasal yayını olan radyoların katılımcıları, buna ek olarak yerel halkı ve şehirde
yaşayan diğer tüm gençleri de hedefledikleri bir yayıncılık anlayışına sahip olduklarını öne
çıkarmıştır. Bazı radyoların bu konuda, akademisyenleri ve üniversite çalışanlarını,
mezunlarını, yayınladıkları müziklere ilgi duyanları, belirli yaş gruplarını ve herhangi bir özellik
belirtmeksizin herkesi hedef kitle olarak önemsedikleri görülmektedir. Ticari radyo
kategorisinde de bulunan bir üniversite radyosu dışındaki tüm radyoların kendi radyolarının
dinlenme durumlarını da içeren güncel radyo dinleme araştırma verilerine sahip olmadıkları
anlaşılmıştır. Bazı radyolar ise ilk kuruldukları zaman, genel yayın politikalarını biçimlendirmek
amacıyla öğrencilerden görüş almış ve içeriklerini buna göre tasarlamıştır. Örneklemde
bulunan radyolar, yalnızca dijital ortamlardaki dinlenme rakamlarına sahiptir. DR24 dışında
karasal yayını olan hiçbir radyo ortalama dinlenme rakamlarına erişememektedir. Bazı karasal
üniversite radyoları, şehirde bulunan diğer yerel radyoların yaptığı araştırmalar kapsamında
dinlenme oranı bakımından kendilerine ait olan yeri tespit edebilmiştir. Katılımcıların
beyanlarına dayanarak, üniversite radyolarının -birkaç istisna hariç- dijital ortamlardan gün
içinde az sayıda dinleyici tarafından takip edildiği ve bu dinleyicilerin ise genellikle radyo
programcısının arkadaşları, ailesi ve yakınları olduğu anlaşılmaktadır.
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Üniversite radyolarının yalnızca birer yayın kuruluşu olmanın ötesinde öğrencilerin kendilerini
gerçekleştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam da olması nedeniyle tüm dünyada bu
radyolar çeşitli etkinliklerle dinleyicisiyle olan iletişimini güçlendirmeye çalışır. Bu radyolar,
maddi ve manevi olarak dinleyicisinin desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyar. Alternatif radyoların,
yaygın, ticari radyolara kıyasla daha az sayıda ancak daha sadık bir dinleyici kitlesi olduğu
düşünüldüğünde bu radyoların hem dinleyicileriyle hem de dinleyicilerinin birbirleriyle olan
etkileşimini daha fazla önemsemesi beklenir. ‘Avustralya’da aynı zamanda birer topluluk
radyosu olarak da yapılanan üniversite radyolarının yılın çeşitli dönemlerinde düzenlediği
etkinliklerle dinleyicileriyle olan bağlarını güçlendirdiği bilinmektedir’ (Tufan, 2018).
Türkiye’deki üniversite radyolarının özellikle son birkaç yıldır çeşitli gerekçelerle kendi
bünyesinde bağımsız etkinlikler düzenleyemedikleri görülmüştür. Katılımcılar, geçmişte hem
okul içinde hem de okul dışı kampüste ve şehirde çeşitli etkinlikler düzenleyebildiklerini; ancak
2016 yılı sonrası oluşan politik atmosfer ve artan güvenlik önlemlerine maddi yetersizliklerin
de eklenmesiyle özellikle kampüs dışında radyo etkinlikleri düzenleyemediklerini ifade etmiştir.
Karasal yayını olan üniversite radyolarının dahi yerel halkla ilişkisini, iletişimini güçlendirmek
adına herhangi bir girişimde bulunamadığı anlaşılmaktadır. Güncel durumda, az sayıda
üniversite radyosu yalnızca okul içi etkinliklere ‘dâhil olmakta’ ve radyonun imkânlarıyla hali
hazırda gerçekleşen etkinliklere destek olmaktadır. Mezuniyet törenleri, paneller, çalıştaylar,
söyleşiler vb. etkinlikler, üniversite radyolarının okul içinde sık sık dâhil olduğu etkinliklerdir.
Başta ticari statüde bulunan üniversite radyoları olmak üzere, birkaç vakıf ve devlet üniversitesi
halen kendi bünyesinde konser, ödül töreni, parti, kültür-sanat etkinliği, açık hava buluşması
ve yarışma düzenleyebilmektedir. Öğrenci kulübü bünyesinde bulunan ya da kulüplerle
iletişimi güçlü olan radyolarda bu tür bağımsız etkinliklerin daha fazla gerçekleştirilebildiği
anlaşılmaktadır. Bazı katılımcılar, çeşitli etkinlikler düzenleyerek radyonun bilinirliğini
artırabildikleri dönemlerde radyonun dinlenme sayılarında da artış gözlemlediklerini özellikle
belirtmiştir.
Radyo yayıncılık tarihinde, radyo ile dinleyici arasında kurulan iletişimde, mektupla başlayan
süreç günümüz İnternet tabanlı teknolojileri sayesinde çok daha etkileşimli yeni bir boyut
kazanmıştır. Brecht’in, radyonun bir iletim aracından iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte
dinleyicilerin hem radyo ile hem de birbirleriyle iletişim kurmaları sonucunda kamusal hayatta
hayal edilebilir en harika bağı oluşturabileceğine yönelik dilek ve öngörüsünü (akt. Alankuş,
2005: 36) bugünkü koşullarla sağlamanın mümkün olabileceği açıktır. Bu tür bir iletişim,
radyonun bireysellik üzerine kurulu samimiyet algısını da güçlendirecektir. Üniversite radyoları
dinleyicisiyle olan iletişimini çeşitli mecra ve araçlarla sağlar. Dinleyici ile etkileşimi
güçlendirmek için günümüz uygulamalarında en fazla, sosyal medya tercih edilir. Katılımcılar,
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sosyal medya yönetiminin başlı başına bir iş olduğunu ve bu ortamda radyoyu temsil etmenin
çok vakit aldığını vurgular. Pek çok radyoda bu ortamları gerçek anlamda bir etkileşim
sürecinin parçası haline getirebilecek uygulamalar, mevcut insan kaynağı ile mümkün
olamamıştır. Radyoların hangi sosyal medya aracını kullandığını, daha çok hedef kitlenin
hangi sosyal medya aracını daha fazla kullandığı belirlemiştir. Sosyal medya yönetiminde de
öğrenciler etkin rol aldığı için bu süreçte öğrencilerin daha yaygın biçimde kullandıkları sosyal
medya ortamları öne çıkmıştır. Radyoların, dinleyici ile olan etkileşimini en fazla Instagram,
daha sonra Twitter ve Facebook aracılığı ile kurmaya çalıştığı görülmüştür. İfadeler ve
uygulamalar, bu ortamların radyonun dinleyicileriyle ya da dinleyicilerin birbirleriyle etkileşimi
için değil, daha çok radyonun program ve faaliyetlerinin tanıtıldığı bir reklâm-tanıtım ortamı
olarak kullanıldığını göstermiştir. Örneklemde ticari statüde bulunan iki üniversite radyosu
dışındaki radyoların büyük kısmının bu ortamları tek yönlü bir iletişim aracı olarak kullandığı
anlaşılmaktadır. Bu ortamlar, radyolar için yeni birer ilan ve duyuru panoları olarak işlev görür.
Dinleyici ile sosyal medya dışında, telefon, e-posta, mesaj gibi araçlarla da iletişim kurulur.
Ancak, pek çok üniversite radyosunun diğer radyolarda yaygın olarak kullanılan canlı telefon
bağlantılarından kaçındığı anlaşılmıştır.
Katılımcılar, zaman ve kaynak yetersizliği nedeniyle radyolarının bilinirlik ve tanıtım
faaliyetlerine yönelik çoğunlukla özel bir çaba harcayamadıklarını dile getirmiştir. Sosyal
medya araçları bu amaçla da işlev görmekte ve tıpkı dinleyici ile iletişim kurmada olduğu gibi
başta Instagram, Twitter ve Facebook, radyoların tanıtımını yapan araçlar olarak öne çıkar.
Radyonun kurumsal kimliğinin tanıtımı amacıyla okulda bulunan duyuru panolarına asılan
afişler, radyonun kurumsal web sitesi, kampüs içinde ve dışında nadiren de olsa yapılan
etkinlikler yine bu amaca hizmet eden diğer uygulamalardır. Başta ticari statüde olan üniversite
radyoları ve birkaç vakıf ve devlet üniversitesi radyosu kampüs içindeki reklam panolarından,
çeşitli promosyon malzemelerinden, belediyeye ait reklam panolarından ve dış paydaşlarla
yapılan çeşitli iş birlikleri sonucu ortaya çıkan tanıtım olanaklarından belirli dönemlerde
yararlanabilmiştir. İki üniversite radyosu, kendine ait bir yayın aracına sahip olup, bu radyoların
tanıtım faaliyetlerini belirli dönemlerde bu araçları kullanarak da gerçekleştirebildiği
anlaşılmıştır.
Üniversite radyo sorumlularıyla yapılan görüşmelerde, bu radyoların işleyişiyle alakalı
yaşanan bazı sorunların pek çok katılımcı tarafından ortak biçimde dile getirildiği
görülmektedir. Öyle ki bazı sorun ve aksaklıklar, radyonun genel işleyişindeki pek çok alanla
ilişkili dile getirilmiş olup, bu sorunların doğrudan ya da dolaylı olarak radyonun işlevi üzerinde
çeşitli etkilere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sorunları maddeler halinde sıralamak ve
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üniversite radyoları üzerindeki etkisini ilişkisel biçimde değerlendirerek öneri sunmak yararlı
olacaktır.
•

Üniversite radyolarında, radyo yayıncılığı alanında tecrübe sahibi, çalışan personel
eksikliği / personelin yetersizliği, ilgisizliği / öğrencinin ilgisizliği, istikrarsızlığı

Bu sorunların kaynağına yönelik pek çok neden mevcuttur. Akademide, kendi disiplini
içerisinde radyo yayıncılığı alanının ihmal edilen bir alan olması sonucunda, öğrencilerin ve
akademisyenlerin radyoya yeterince ilgi göstermemesi ya da radyoya gösterilen ilginin geçici
olması ve hobi düzeyinde kalması üniversite radyolarının gelişmesinin önünde önemli bir engel
olarak durur. Bu sonuç, aynı zamanda ülkenin mevcut medya endüstrisi ile de ilişkili olup,
istihdam yaratma konusunda kısıtlı imkânlar sunan radyo yayıncılığı sektörünün içinde
bulunduğu durumla da ilişkilendirilerek değerlendirilmelidir. Öğrencilerin bu alanda iş bulabilme
imkânının ve umudunun azalması, radyoya olan ilgiyi ve dolayısıyla profesyonelleşme sürecini
de sekteye uğratır. Akademik yeterliliğin yanı sıra farklı alanlarda teknik bilgi ve beceri de
gerektiren radyo yayıncılığı alanında, sektör profesyonellerinin mevcut kadro koşulları
nedeniyle yeterince yer alamaması da bu duruma neden olan gerekçelerden biridir.
Üniversitenin radyosunda görevlendirilen akademik ya da idari personel, diğer görev ve
sorumluklarının yanında radyoya yeterince vakit ayıramamakta ve bu durum radyonun idari
süreçlerine olumsuz yansımaktadır. Her bir üniversite radyosunda, başta radyonun teknik
işlerinden anlayan, ardından program yapım süreçlerini bilen birer idari personelin işe alınması
bu sorunu çözecektir. Böyle bir uygulamada, radyonun yayıncılık süreçlerinde ortaya çıkan
aksaklıklar azaltılmış olur. Bu uygulamada, gönüllü ya da zorunlu görevlendirilen, pek çok farklı
sorumlulukları olan, radyo yayıncılığı alanında bilgi ve tecrübe sahibi olan akademik personel
de bilgisini ve emeğini daha verimli biçimde radyoya yansıtacaktır.
Üniversite radyolarına ait kadroların öğrenci düzeyinde de artırılması gerektiği görülmüştür.
Pek çok radyoda yeterli sayıda kısmi zamanlı çalışan öğrenci bulunmamaktadır. Hatta bazı
radyolarda bu imkân hiç yoktur. Bir işe gönüllü olarak hizmet etmek, elbette ki o işi benimsemek
ve işi öğrenmek açısından en yararlı adımlardan biri olacaktır; ancak pek çok farklı
sorumluluğu ve ödevi de olan öğrencileri resmî olarak yükümlü kılmak ve bunun karşılığında
onlara belirli bir ücret ödemek, onları işe daha fazla teşvik edecek ve sorumluluklarının
sınırlarını daha net belirleyecektir. Kısmi zamanlı çalışma statüsünün öğrenciler için daha
yaygın ve verimli kullanılması, radyonun iş süreçlerine de olumlu yansıyacaktır. Örneklemde
bulunan radyolar arasında, kısmi zamanlı statüde yeterli sayıda öğrenci çalıştıran radyoların
içerik üretimi, çeşitlilik ve süreklilik konusunda diğerlerine göre daha avantajlı oldukları görülür.
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Özellikle iletişim fakültesi ya da yayıncılıkla ilgili bir okulda öğrenim gören öğrencilerin,
akademik düzeyde radyoyu öğrenmesi ve öğrendiklerini uygulayabilmesi, radyo derslerinin
etkinliği ile de ilişkili bir süreçtir. Bazı okullarda radyo derslerinin çeşitli gerekçelerle
müfredattan çıkarılmasının ya da sayısının azaltılmasının öğrencinin radyoya olan ilgisizliğini
ve alandaki yetersizliğini artıracağı açıktır. Bu bakımdan, radyo yayıncılığı alanına akademik
düzeyde ilgi gösterilmesi şarttır.
Yeterli sayıda personel ve ilgi, radyonun etki alanını genişletme konusunda da fayda
sağlayacak, iç ve dış paydaşlarla eş güdüme dayalı çalışmalarda, dinleyici ile olan ilişkinin
güçlendirilmesinde, tanıtım ve bilinirlik faaliyetleri için harcanan çabada da olumlu gelişmelere
neden olacaktır.
İnsan kaynağı ve personel yapılanması ile ilişkili sorunların yanı sıra üniversite radyolarının
maruz kaldıkları bir diğer önemli sorun alanı ise;
•

Yönetsel özerklik ve hukuki güvencedir.

Üniversite radyolarının yönetsel özerkliğini sağlayabilmesi, radyo yönetiminin işe uygun olarak
seçilmesini gerektirir. Üst yönetimin radyo yönetimine güven duyması ve üniversite radyo
yayıncılığının evrensel uygulamalarının gerektirdikleri her kademede bilinmeli ve buna uygun
yayıncılık politikalarının belirlenip takip edilmesi gerekir. Bu noktada, üniversite radyolarının
eğitim, bilim ve sanatla olan ilişkisi, tüm içerik ve uygulamalarıyla yaygın olana alternatif sunma
sorumluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Bununla birlikte, radyonun kendine ait bir bütçesinin olması ve bu bütçeyi kullanma konusunda
önündeki bürokratik süreçlerin azaltılması ve hızlandırılması, hızla gelişen teknolojinin ve
yayıncılığın kendi dinamiklerinin gerektirdiklerini anında karşılayabilmek açısından son derece
önemlidir. Üniversite radyolarının kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olması gerektiği açıktır;
ancak üniversitelerin yatırım maliyetleri, radyoların düzenli harcamaları ve bu radyoların gelir
getirme potansiyelleri göz önüne alındığında Avustralya’daki örneklerinde de olduğu üzere, bu
radyolara

sponsorluk

geliri

elde

etme

konusunda

olanaklar

sağlanabilir.

Mevcut

uygulamalarda, karasal yayını olan radyoların Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yıllık düzenli
olarak frekans kullanım bedelinin ödenmesi beklenmektedir. Oysaki, yine Avustralya
örneğinde olduğu gibi, ilgili yasalarda topluluk radyosu olarak tanınan üniversite radyoları
frekans kullanım bedelinden muaf tutulmuştur. Üstelik bu radyolar her saat yayını için yirmişer
dakikalık sponsorluk yayını yapabilir ve bu yolla gelir elde edebilir. Tıpkı Avustralya’daki
üniversite topluluk radyosu uygulamalarında olduğu gibi radyoya gönüllü destekçiler
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aracılığıyla maddi bağış toplama konusunda da bir geleneğin Türkiye’deki alternatif üniversite
radyolarına kazandırılması yarar sağlayabilir (bkz. Tufan, 2018; CBAA, 2018). Görüşmeler
sonucunda elde edilen veriler, frekans kullanım bedelinin ödenmesi konusunda radyolar
arasında eşitsizliklerin olduğunu ortaya koyar. Bazı radyolar, bu bedeli ödüyorken, diğerleri ya
ödememekte ve sorun yaşamamakta ya da bazı radyolardan bu bedel talep edilmemektedir.
Hem telif ücretlerinin tahsilatında hem de frekans kullanım bedellerinin tahsilatında ortaya
çıkan bu farklı uygulamaların ilgili otoritelerce belirli bir standarda oturtulması gerekliliği açıktır.
Üniversite radyolarının hukuki olarak tanınması, lisanslama modellerine dâhil edilmesi,
uygulamalarının yasal zemine oturtulması, bu radyoların yukarıda sözü edilen uygulamalarının
daha kolay yerleşmesine de zemin hazırlayacaktır. Bununla birlikte, şehirler arasında
farklılıklar gösteren karasal yayın frekans hakkının ya tüm üniversite radyolarına tanınması, bu
mümkün olamıyorsa belirli frekansların belirli sayıda radyolar tarafından paylaşılması
üzerinden ortak kullanıma uygun hale getirilmesi ya da belirli kıstaslarla bu hakkın koşullara
uygun üniversite radyolarına tanınması gerekmektedir. Mevcut uygulamalarda, özellikle
İstanbul’da bulunan üniversite radyolarının karasal yayın konusunda dışlandığı açıkça
ortadadır. Medya sektörünün merkezi olan bir şehirde üniversite radyolarının bu hakka sahip
olamaması sorunu daha da derinleştirebilir. Katılımcılardan elde edilen veriler, yalnızca
İnternet üzerinden yayın yapıyor olmanın pek çok soruna neden olduğunu ortaya koymaktadır.
Yalnızca İnternet üzerinden yayın yapmak, bir süre sonra hem üst yönetimin hem idari ve
akademik personelin hem de öğrencilerin radyoya olan ilgisini azaltmakta ve üretim
sürecindeki motivasyonu düşürmektedir.
•

İçerik planlaması ve yönetimi konusunda yaşanan sorunlar

Üniversite radyolarının dâhil oldukları kurumun kaynaklarını kullanarak eğitim, bilim ve sanat
konusunda zengin içerik üretme potansiyeli mevcuttur; ancak uygulamada az sayıda radyonun
bu olanaklardan yararlandığı görülmektedir. Bu radyoların içerikte yaygın, ticari radyolardan
farklılaşması gerekmektedir. Kâr amacı gütmeyen bir radyonun, bu radyonun bir bilim-eğitim
kurumunun bünyesinde işlev gördüğü de dikkate alındığında, ticari bir radyo ile benzer içerikler
üretmesi, benzer müzikler yayınlaması, bu radyoların kuruluş felsefesine ters düşer. Bu
sebeple, tüm dünyada üniversite radyoları yaygın biçimde alternatif yayıncılığı benimseyerek
yayın yapar. Türkiye’deki üniversite radyolarının önemli bir kısmında görülen, içerikte popüler
olana eğilim göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Öyle ki, yayıncılık esaslarının öğretildiği bir okul
olma rolü de olan ve bu yönü örneklemde bulunan katılımcılar tarafından da sıklıkla vurgulanan
üniversite

radyolarının,

uygulamalarıyla

radyo
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yayıncılık

sektörünü

ve

öğrencileri

yönlendirmesi gerekirken, pek çok üniversite radyosunun özel radyolardan ve bu radyoları
dinlemeye alışmış olan öğrencilerin beğeni ve beklentilerinden etkilendiği görülmüştür.
Görüşme yapılan çoğu katılımcı, radyoda insan kaynağından teknik donanıma, program
üretiminden festival, parti, toplantı, eğitim programı, tanıtım faaliyeti vb. gibi etkinlik düzenleme
kapasitesine kadar pek çok konuda “geçmişte” daha iyi şartlara sahip olduklarını vurgulamıştır.
Yönetsel süreçlerdeki merkezileşmenin, giderek artan oranda hissedilen finansal kaynak
yetersizliğinin, öğrencilerin ilgi ve becerilerindeki düşüşün, ülkede yaşanan toplumsal, siyasal
ve sosyal gelişmelerle ilgili hissedilen olumsuzlukların radyonun faaliyetlerine de sirayet ettiği
anlaşılmaktadır.
Sonuç

olarak,

üniversite

radyolarının,

başta

öğrencilerin,

akademinin

ve

sektör

profesyonellerinin iş birliği ve desteğiyle alternatif yayıncılığın bir parçası olarak
yapılandırılması, hukuki olarak tanınması, tanımlanması ve bu radyolara eşit hukuki haklar ve
finansal sorumlulukların verilmesi gerekir. Bununla birlikte, bu radyoların üst yönetimlerce
yeterince desteklenmesi ve mali konularda kendi kendini yönetebilmesi için yayıncılık
potansiyelini kullanabileceği esnek bir finansal yapıya kavuşturulması ve topluluk yayıncılığı,
yerel yayıncılık, kamu hizmeti yayıncılığı anlayışının yeterince benimsenmesi sonucunda
radyonun özgürlük alanının genişletilmesi için çaba harcanmalıdır. Radyo, öğrenci,
akademisyen ve diğer tüm üniversite bileşenleri birbirine ne kadar yakınlaşırsa, üniversite
radyosu bu süreçten o kadar yarar sağlar.
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5. EKLER
TÜM YÖNLERİYLE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE RADYO YAYINCILIĞI: OLANAKLAR VE
SORUNLAR ÜZERİNE DURUM ANALİZİ
ARAŞTIRMA SORULARI
TEKNİK/TEKNOLOJİK ALTYAPI
1) Radyonuzun kuruluş aşamasıyla ilgili genel bir bilgi verir misiniz? Hangi yılda kuruldu ve
kuruluş motivasyonu/amacı ne idi?
2) Radyonuzun teknik-teknolojik donanımı ile ilgili detaylı bilgi verir misiniz, cihazlarınız ve yayın
teknolojileriniz nelerdir?
3) FM yayınınız varsa, frekans tahsisi sürecinde hangi teknik ve hukuksal süreçlerden geçtiniz?
Coğrafi ve teknik olarak yayın kapasiteniz nedir?
4) Radyonuz internet üzerinden yayın yapıyorsa, hangi ses formatı ve değerinde, anlık kaç kişiye
ulaşma kapasitesine sahipsiniz? Hosting hizmetinizi üniversite dışından profesyonel
firmalardan mı sağlıyorsunuz? Neden?
5) Varsa, web sitesi yönetimi ve podcast uygulamalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
6) Radyonuzun teknik sorunları nelerdir?
FİNANSAL/HUKUKİ YAPI
1) Radyonuzun finansal yapısıyla ilgili detaylı bilgi verir misiniz? Gelir ve giderlerinizin yönetim
süreci nasıldır?
2) Radyo yayınlarınız için reklam/sponsorluk alıyor musunuz, reklam gelirlerinizi hangi hukuki
temele dayandırarak, ne amaçla kullanıyorsunuz?
3) Çaldığınız şarkılar için telif ücreti ödüyor musunuz? Ödemiyorsanız, çözüm yönteminiz nedir?
4) Radyonuzun hukuki sorunları var mıdır, varsa nelerdir?
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
1) Radyonuz hangi birime bağlıdır? Bölüm, Fakülte, Rektörlük, Öğrenci Kulübü…
2) Radyonuzun organizasyonuna yönelik personel yapılanması nasıldır? Radyonuzda kimler
çalışır? Kimler program yapar? Kimler ücretli, kimler gönüllü çalışandır?
3) Radyoda çalışacak olan öğrenciler/personel mesleki eğitim programından geçer mi? Yanıtınız
evet ise bu programın detayları hakkında bilgi verir misiniz?
4) Radyonuzun sorumlusu olan görevlinin ‘radyo yayıncılığı’ ile alakalı geçmişi, tecrübesi nedir?
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Görevlendirme ile mi gönüllü olarak mı bu görevi sürdürmektedir?
5) Radyonuzun yönetim sürecine ‘merkezi yönetimden’ (bölüm, dekanlık ya da rektörlük gibi) bir
müdahale söz konusu mudur?
6) Radyo ve üniversitenin birimleri arasındaki koordinasyon nasıldır? İş birliğine dayalı çalışmalar
gerçekleştirilmekte midir?
7) Radyonuzun özel sektörle olan bağı ne boyuttadır? Diğer radyolarla iş birliğine dayalı
çalışmalarınız var mı? Var ise nelerdir?
8) Radyonuzda çalışan/çalışmış olan öğrencilerin daha sonraki sektör tecrübelerini takip ediyor
musunuz? Öğrencilerinizin yerel, bölgesel ya da ulusal radyolardaki istihdam edilme
olanakları/durumları nasıldır?
9) Radyonuz ne tür etkinliklere ev sahipliği yapar?
10) Radyonuzun organizasyonel ve yönetimsel sorunları nelerdir?
11) Bir üniversite radyosunu işletmenin zorlukları nelerdir?
İÇERİK PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
1) Radyonuzun müzik politikası çerçevesinde şarkı seçimleriniz nasıldır? Radyonuzda ne tür
müzikler çalar? Karar verici kim ya da kimlerdir?
2) Radyonuzun program politikası çerçevesinde program konu seçimleriniz nelerdir? Karar verici
kim ya da kimlerdir?
3) Programlarınızın genel yayın formatını söz ve müzik ağırlıklı yayıncılık çerçevesinde nasıl
tanımlarsınız?
4) Radyonuzun genel yayın formatını nasıl tanımlarsınız? Alternatif, eğitsel, akademik, öğrenci
uygulama laboratuvarı, kamu hizmeti, ticari, popüler, topluluk vb.
5) Radyonuzun alternatif yayıncılık kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları nelerdir?
6) Radyonuzun akademik yayıncılık kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları nelerdir?
7) Radyonuzun eğitsel yayıncılık kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları nelerdir?
8) Radyo program içerikleriniz, öğrencilere alternatif öğretim sunma amacıyla kullanılmakta
mıdır? Müfredatlar, program içeriklerine yansıtılır mı?
9) Radyonuzun içerik üretimi aşamalarında üniversite ve kaynaklarından faydalanır mısınız?
Yanıtınız evet ise ne tür iş birlikleri söz konusudur?
10) Radyonuzun ticari yayıncılık kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları nelerdir?
11) Radyonuza reklam alıyorsanız, reklam içeriklerinizin prodüksiyonu ve biçimi nasıldır?
12) Radyonuzun topluluk yayıncılığı kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları nelerdir?
13) Radyonuzun içerik üretimi aşamasındaki denetleyici mekanizma nasıl çalışır? Denetim
kriterleri var mıdır? Varsa nelerdir?
14) Radyonuzun içerik üretimi aşamasında yaşanılan sorunlar nelerdir?
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DİNLEYİCİ VE ETKİLEŞİM
1) Radyonuzun hedef kitlesi kimlerden oluşur?
2) Radyonuzun dinleme ölçümleri ile ilgili herhangi bir veriye sahip misiniz? Bu kapsamda
herhangi bir çalışmanız var mı?
3) Dinleyicilerinizle olan etkileşimi hangi yollarla sağlarsınız?
4) Dinleyicilerinizin birbirleriyle olan etkileşimini hangi yollarla sağlarsınız? Bu kapsamda neler
yaparsınız?
5) Radyonuzun ve içeriklerinin tanıtımını hangi yollarla gerçekleştirirsiniz? Bu kapsamda neler
yaparsınız?
6) Sosyal medya sizin için ne kadar önemlidir, hangi sosyal medya hesaplarına sahipsiniz ve bu
hesapların yönetim süreci nasıldır?

Eklemek istedikleriniz?
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